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Não chegou o momento de declarar guerra ao 
tempo, nosso inimigo comum? 

E.M. CIORAN
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DIANTE DA ACELERAÇÃO

Pablo Gentili y Nicolás Arata

A formação dos estados nacionais dividiu em dois o curso do tempo 
na América Latina. A república moderna procurou assentar seu pro-
grama de governo entre o desejo da ordem e a aspiração do progresso. 
Todas as vezes que foi invocado, o progresso desatou forças podero-
sas. Em torno dele se forjou um horizonte de expectativas em que o 
futuro era concebido como um tempo de redenção. A tal ponto, que 
o progresso – diria Bolívar Echeverría – chegou a se confundir com o 
tempo, se identificou com ele, o determinando e o redefinindo à sua 
medida. Simultaneamente, o passado foi associado com os escombros 
de um edifício velho, como um lastro que definitivamente havia que 
deixar para trás. Toda uma época foi pensada sob o signo promissório 
do futuro, louvando a novidade e depreciando a experiência, abraçado 
à promessa de um salto modernizador que liberasse a sociedade da 
pesada herança bárbara e colonial. “O progresso é um furacão” argu-
mentou Walter Benjamin, e que melhor imagem para provocar um 
epistemicídio de saberes e culturas “atrasadas” diante do programa 
cultural “ocidental” que a de um futuro prístino, civilizado. 

Nós seres que habitamos a América Latina sabemos que o pro-
jeto modernizador do século XIX esteve atravessado por outras tem-
poralidades; forças que colidiram e se sobrepuseram ao tempo su-
postamente homogêneo da nação gerando deslocamentos na ordem 
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desejada pelas elites culturais e pelos setores dominantes. No tempo 
variado das sociedades latino americanas – como as definiu Fernando 
Calderón – os relógios do Estado nação muitas vezes falharam frente 
à acontecimentos que transbordaram a capacidade hegemônica dos 
programas estatais. O Ejército Zapatista de Liberación Nacional le-
vantou armas em 1 de janeiro de 1994, no mesmo dia que entrava em 
vigor o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e Canadá. 
Relembra Juan Villoro: “O país foi dormir com um sonho de primeiro 
mundo, mas os zapatistas colocaram um despertador que misturou os 
tempos: nosso presente autentico ficava no passado. Dez milhões de 
indígenas viviam em condições próximas ao neolítico.”   

Nosso continente esta tramado em um molde em que os tempos, 
os foras do tempo, os contratempos embaralham historicidades, o “mo-
derno” com o “antigo”, as rupturas com as continuidades, gerando – 
como destacou Florestan Fernandes – a “modernização do arcaico” e a 
“arcaização do moderno”.  É a partir de então que cada sociedade tem 
que se enfrentar e construir suas próprias leituras do tempo como con-
dição para se pensar a si mesma e estabelecer relações com a história 
(que não é outra coisa que incitar vínculos com o passado e o futuro).

Como se pensa uma época? Sob que premissa é possível conceber 
a nossa? Luciano Concheiro San Vicente responde lançando um olhar 
dotado de uma sensibilidade potente sobre um dos nervos centrais dos 
nossos dias: a aceleração do tempo. De fato, a aceleração é a caracte-
rística da nossa época, o zeitgeist, o elemento aglutinador que articula 
todos os campos da vida comum. Tanto na política como na economia 
e no campo da cultura, a pulsão da aceleração envolve tudo: desde o 
modo como programamos as viagens, passando pela duração de nossas 
relações, até o tempo dedicado à alimentação ou à distribuição cada vez 
mais porosa entre os momentos dedicados ao descanso e ao trabalho. 

O livro que vocês têm em suas mãos fala sobre o tempo ou, me-
lhor dito, sobre sua aceleração vertiginosa. Mediante um trabalho 
sutil o jovem filosofo mexicano expõe marcos de uma genealogia do 
tempo conectando acontecimentos aparentemente isolados porém 
que, ao dispor em uma serie, dão conta de um crescente processo de 
aceleração em nossas vidas. Desde a criação da maquina de costura 
Jenny – filha exitosa da Revolução Industrial – ao veículo Hypersonic 
Technology Vehicle 2 – capaz de realizar uma viagem entre a cidade de 
México e Madrid em apenas 25 minutos – o mundo têm se acelerado 
e se contraído. Tudo fica mais perto e se pode fazer mais rápido, mas 
são poucos os que podem ter acesso a isso. 

Para contar nossos dias Luciano Concheiro apela a uma escritura 
limitada porém incisiva; ajustada a esses tempos de leitura entrecor-
tadas. Suas reflexões chegam aos leitores em pequenas cápsulas bre-
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ves e concisas, dotadas de uma sintaxe tão clara como reveladora. No 
reino do curto prazo, suas verdades podem ser lidas em um instante. 

Uma das questões que podemos ver nessas páginas é que a acele-
ração é uma forma capitalista de construir modos de exclusão social. 
A beleza da velocidade rapidamente se torna vertigem e isso em declí-
nio. A velocidade é uma força centrifuga: expulsa, manda para fora. 
Não é para todos e poucos são os que podem subir a essa, dançar seu 
ritmo. Iván Illich fazia referencia a isso em um livro pioneiro – Energia 
e equidade – que poderia ser pensado como uma serie com o ensaio de 
Concheiro. Illich dizia: “Em toda sociedade que faz pagar o tempo, a 
equidade e a velocidade na locomoção tendem a variar em proporção 
inversa uma da outra. Os ricos são aqueles que podem movimentar-se 
mais, ir aonde querem, parar aonde desejam e obter esses serviços em 
troca de uma fração muito pequena de seu tempo vital. Os pobres são 
os que usam muito tempo para que o sistema de transporte funcione 
para os ricos do país.” Luciano atualiza e amplia a preocupação do 
profeta de Cuernavaca em um registro que soube capturar como nin-
guém outro assunto de seu tempo: o ensaio. 

Instrumento fiel do capitalismo, a aceleração maníaca do tempo 
introduziu novas pautas de consumo: a “atualização” permanente e 
a obsolescência programada estão integradas aos objetos que nos ro-
deiam e formam parte de nossa vida cotidiana, nos definem. Nunca 
como agora se intensificou a velocidade com que mudamos de PC, 
adquirimos um telefone novo ou mudamos de monitor de televisão.  
Essa renovação é indispensável para que essa fase do capitalismo 
prospere. A mudança veio pra ficar. 

A velocidade custa vidas, mas também conhecimentos. A aceleração 
deixou feridos de morte numerosos ofícios construídos durante séculos 
sobre a base da paciência e o manejo da pausa, da discrição e do diálogo. 
A velocidade das telecomunicações se impôs sobre a cadencia de uma 
conversa elegante: um twit de Trump derruba décadas de diplomacia.

O que fazer? Promover uma filosofia pratica do instante; exercer 
uma resistência tangencial frente à aceleração do turbocapitalismo. 
Concheiro postula uma forma de se posicionar diante do tempo que 
reivindica a vida cotidiana como campo de batalha; a sutileza como 
forma de expressão. Concheiro não convida a incendiar a Bastilha 
nem assaltar o Palácio de Inverno. Sua filosofia consiste em praticar 
uma resistência que oferece a possibilidade de escapar, embora não 
seja esporadicamente, diante da velocidade que nos sufoca. A poten-
cia de um instante reside na sua capacidade para deslocar a lógica da 
aceleração. Não se trata de praticar grandes atos de heroísmo nem de 
ganhar as ruas para protestar contra o sistema, senão de aprender a 
assobiar no meio de um ciclone.
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Esse ensaio que o Conselho Latino Americano de Ciências Sociais 
tem o enorme prazer de publicar em português não como forma de 
um manual nem promove uma doutrina inabalável. Mas sim, desliza 
uma forma da teoria crítica em permanente construção, como um 
exercício que não responde a “imperativos categóricos” mas às cir-
cunstancias em que se pratica. 

Luciano Concheiro nos convida a recuperar o tempo que o capi-
talismo nos arrebatou fazendo um uso político do instante, uma polí-
tica que transforme a relação com o tempo existente e construa outra 
distinta. 

Duas outras virtudes. Esse livro pode ser experimentado como 
uma grande rede de conceitos que o autor separa com a vocação de 
quem está preocupado por transmitir e por em circulação com ge-
nerosidade. Nem sempre se aprende lendo. Nesse caso, também, se 
desfruta. Luciano Concheiro porta o raro dom de dialogar com os au-
tores, não apela para a citação de autoridade, convida os amigos para 
a mesa da palavra para seguir o dialogo. Walter Benjamin sentenciou: 
“a verdade não nos escapará”. O estado que figura essa sentencia não 
renuncia à investigação da verdade ao mesmo tempo que admite não 
a ter. Com Luciano Concheiro podemos dizer: “o instante não nos es-
capará.” Esse livro é seu melhor testemunho.
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Se eu me visse obrigado a apontar uma característica que descrevesse 
a época atual na sua totalidade, não duvidaria um segundo: escolheria 
a aceleração. Esse fenômeno explica em boa medida como funciona 
hoje em dia a economia, a política, as relações sociais, nossos corpos e 
nossa psique. O incremento da velocidade é um buraco pelo qual, sem 
ter que recorrer a perspectivas reducionistas, podemos ver —e talvez 
entender um pouco melhor— o mundo contemporâneo e aqueles que 
o habitam.

Cada etapa da história se distingue por uma maneira particular 
de experienciar o tempo. A nossa é a época da aceleração. A con-
cepção temporal da Modernidade era como uma escada ascenden-
te infinita: retilínea, projetada ao futuro e articulada pela ideia de 
Progresso. Ao passo que a concepção temporal que prevalece hoje 
é mais como uma página web de scroll infinito (ou seja, como fun-
cionam Facebook, Instagram e Twitter). Percebemos uma sucessão 
de eventos concomitantes, que deslocam rapidamente de um para 
o outro. Não existe orientação, não vai a lugar algum. É um ciclo 
interminável cujo único elemento constante é a aceleração. A His-
tória terminou porque não existe uma narrativa coerente (um meta-
rrelato, teria dito Lyotard) que aglutina o que sucede. No máximo, 
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podemos querer construir uma lista de fatos: um News Feed ou uma 
Timeline parecidos aos Anais. A imagem que melhor explica como 
experimentamos o tempo é a de uma roda de gaiola para hamster 
que gira a uma grande velocidade mas não sai do lugar. Vivemos em 
uma época de imobilidade frenética.

Existem diferentes tipos de aceleração. O sociólogo Hartmut 
Rosa propôs um sistema classificatório: por um lado, a aceleração dos 
desenvolvimentos tecnológicos; por outro, a das mudanças sociais, e, 
por último, a do ritmo da vida diária. Porém, como ele mesmo re-
conhece, na verdade existe um ciclo de feedback entre essas diferen-
tes manifestações. Daí vem a dificuldade de qualquer análise sobre 
o assunto: temos que estudar a aceleração como um fenômeno total 
e, simultaneamente, prestar atenção às formas particulares em que 
possa se manifestar. 

O presente ensaio procura enfrentar essa questão. Para isso, a 
aceleração é explorada a partir de diferentes perspectivas. Na primei-
ra, avalia-se a forma como o capitalismo a usou como mecanismo 
para atender à sua necessidade básica (a obtenção desmedida de lu-
cros). Na segunda, avalia-se seu impacto na política como uma polí-
tica oportunista e de curto prazo, que usa os meios de comunicação 
para atingir seus objetivos. Na terceira, avalia-se a subjetividade desse 
processo que acabou constituindo: sujeitos dispersos, estressados, an-
siosos, deprimidos, acelerados e usuários de substâncias estimulantes. 

Não é suficiente somente realizar um diagnóstico da nossa época. 
É preciso ousar em dar um passo adiante, arriscar propostas. Seguin-
do esse princípio, este ensaio propõe uma maneira para escapar da 
aceleração. A ingenuidade é deixada de lado: sabe-se que, atualmente, 
não há condições para realizar uma mudança sistemática necessária 
para acabar de vez com a aceleração. Por esta razão, a proposta é mo-
desta. Não se quer erradicar o que nos oprime, senão simplesmente 
fugir disso. Em outras palavras: procura-se empreender uma Resis-
tência tangencial que, embora não transforme a realidade circundan-
te, permita-nos escapar por alguns momentos da velocidade. 

A lentidão resulta em uma estratégia infértil diante da lógica 
da aceleração. As tentativas de querer ir mais lento terminam sendo 
infestadas por sua própria dinâmica e, sem exceção, se tornam mais 
velozes. Para escapar da velocidade é preciso aventurar-se a enfren-
tar o próprio tempo: parar o seu curso. Isso só pode ser alcançado 
mediante o instante: uma experiência que consiste na suspensão do 
fluxo temporal. O instante é um não-tempo: um piscar durante o 
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qual sentimos que os minutos e as horas não passam. É um tempo 
fora do tempo. 

Se o objetivo é fazer um uso político do instante, compreendê-lo 
como uma temporalidade radical, é necessário fundar uma Filosofia 
prática do instante: uma práxis que permita experimentá-lo. Não um 
manual, nem uma doutrina rígida, senão uma teoria crítica em con-
tínua construção. Esse livro é um primeiro movimento nessa direção. 

De alguma forma, o que é dito nessas páginas acerca do instante 
está contido nas fotografias de Gabriel Orozco. É fundamental res-
saltar: não funcionam como ilustração ou descrição do argumento. 
Tampouco é que retratem um instante particular. O que conseguem é 
ainda mais radical. Fazem com que o instante apareça, nos permite 
experimentá-lo.

Os mestres do zen-budismo desconfiam dos conceitos, pois sa-
bem que se tornam insuficientes para transmitir seus ensinamentos. 
Por isso recorrem ao kõan, paradoxos que, por meio da deslocação 
dos princípios lógicos e racionais, permitem alcançar um grau de 
consciência superior (a Iluminação, o Despertar, o Instante). Cada fo-
tografia de Gabriel Orozco funciona como um kõan visual. 

Esse livro, ainda que procure combater a aceleração, é um livro 
acelerado. Seu estilo de argumento está pensado para os meus con-
temporâneos —os que vivem asfixiados pela velocidade—. Sua estru-
tura está conformada por uma série de fragmentos, sob o entendimen-
to de que os leitores do presente vivem com pressa e realizando várias 
tarefas em paralelo. Cada fragmento tem apenas algumas páginas: o 
suficiente para ser lido entre a chegada de um e-mail ou mensagem e 
o seguinte. Os grossos livros teóricos ou filosóficos caducaram porque 
ninguém tem tempo e a atenção necessária para os consumir. 

Ao leitor acelerado, marcado por constantes golpes de infor-
mação e imagens, o livro deve provê-lo de ideias no ritmo que ele está 
acostumado. Não me interessa fazer argumentos extensos. Quanto 
mais curtos e concisos, melhor. Mais que convencer, eu gostaria que 
respondesse à experiência cotidiana: desencadear a sensação de que 
já havia sido percebido aquilo que se planteia. Ou seja, gerar uma sim-
biose entre a teoria e o que vivemos em nossa própria carne dia a dia: 
mostrar que, em última instância, do que se está falando não é nada 
além de nós mesmos. 
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Os capitalistas são como ratos brancos em uma 
roda de gaiola, correndo cada vez mais rápido para 

poder correr cada vez mais rápido.

IMMANUEL WALLERSTEIN

Sob a lógica capitalista, a velocidade é desejada com grande satis-
fação. Ir mais rápido significa mais lucros. Ao contrário, cada minuto 
desperdiçado implica em perdas monetárias. Enquanto que a rapidez, 
a eficiência e a agilidade são valorizadas, a lentidão, a falta de jeito e a 
preguiça resultam aberrantes. É importante ter presente que a etimo-
logia de "negócio" é neg-otium, a negação do ócio e, por consequência, 
do repouso. (Em inglês o exemplo se mantem: business provem do 
inglês antigo bisy, ocupado e nomeia a condição de estar ocupado.)

O capitalismo, como sistema econômico e social, baseia-se em 
um princípio simples: o "apetite voraz/insaciável do lucro" (Marx). 
A sua singularidade reside, mais do que na busca de lucro, em 
que essa busca seja eterna. Um capitalista verdadeiro vai querer 
aumentar a sua riqueza continuamente, jamais estará satisfeito e 
nada o será suficiente. Existiram sociedades nas quais se obtiveram 
ganhos monetários pela compra e venda de mercadoria, porém o 
dinheiro obtido era utilizado para adquirir outros bens. A meta não 
era enriquecer, mas satisfazer necessidades. No capitalismo, pelo 
contrário, o dinheiro obtido nos intercâmbios comerciais é inves-
tido para gerar ainda mais dinheiro: a circulação do dinheiro é um 
fim em si mesmo. 
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Karl Marx explica esse processo essencial do capitalismo median-
te a "fórmula geral do capital": D-M-D’ (Dinheiro-Mercadoria-Dinhei-
ro). O dinheiro é transformado em mercadoria e, em seguida, essas 
são convertidas de novo em dinheiro. Porém, o dinheiro obtido ao 
final é sempre maior ao que existia no começo. O excesso alcançado 
não é outra coisa que a mais-valia, último objetivo de qualquer tran-
sição capitalista. 

A potência da fórmula é que coloca em evidência que o processo 
de gerar lucro é um processo circular e não linear. No início e no 
fim você tem o mesmo: dinheiro. O fim de um ciclo é, por sua vez, o 
início de outro. Jacques Derrida apontou com perspicácia que a "a 
lei da economia é o retorno circular ao ponto de partida, à origem". 
O retorno circular é o desejo fundamental porque implica não só no 
ganho, mas também permite perpetuar o ciclo da auto-reprodução 
do dinheiro. O dinheiro estático provoca desconforto, já que somen-
te enquanto se mantém em circulação pode emitir ganho. Isso, em 
um sentido estrito, é o capital: não um objeto, senão um processo: 
dinheiro colocado em movimento com o anseio de se obter ainda 
mais dinheiro. 

A velocidade se torna essencial nesta circularidade: quanto me-
nor for o tempo que se complete o ciclo do capital (Dinheiro-Merca-
doria-Dinheiro’), maior será o lucro. Não é difícil entender por quê. 
Suponha que eu seja um produtor de sapatos. A cada três meses se 
completa o ciclo do capital e, em cada um, se obtêm um ganho de 
mil reais. Se conseguir acelerar o ciclo de três meses (quatro vezes 
ao ano), para dois meses (seis vezes ao ano), ganharei anualmente 
seis mil e não quatro mil reais. Além disso, como o lucro será cada 
vez maior, poderei investir mais capital e, portanto, aumentar infini-
tamente o ganho inicial. 

Como afirma Marx, "Quanto mais são ideais as metamorfoses da 
circulação do capital —isto é, quanto mais se torna o tempo de cir-
culação = zero, ou mais se aproxima de zero—, tanto mais funciona 
o capital, tanto maiores se tornam sua produtividade e produção de 
mais-valia." Qualquer pequeno atraso é inadmissível. Se quiser fazer 
dinheiro, tem que se desfazer daquilo que cause atraso, e, sobre tudo, 
acelerar os processos de circulação do capital investido. Essa é a sim-
ples porém poderosa razão pela qual um impulso para aumentar a 
velocidade pode atravessar a história do capitalismo. 

Há quase três séculos, a aceleração consolidou-se como um dos 
melhores mecanismos para maximizar os ganhos econômicos. Tanto 
permitiu incrementar exponencialmente os ganhos dos capitalistas in-
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dividuais como permitiu diminuir a voracidade insaciável do sistema  
em seu conjunto. A procura por acelerar os tempos de circulação do 
capital é um mandato pessoal e uma necessidade sistêmica —daí a 
sua potência—. Além de qualquer acontecimento, a obsessão perma-
nece intacta: ganhar mais, aumentar a velocidade. 

Não existe uma única fórmula para acelerar a circulação do capi-
tal, senão uma pluralidade de manobras que tem distintos efeitos. Isso 
se deve a que o tempo de circulação do capital está composto por di-
ferentes momentos, cada um regido por princípios e ritmos próprios. 
Por um lado, está o tempo de produção, durante o qual o dinheiro se 
transforma em mercadoria. Certamente, um aspecto fundamental do 
tempo de produção é o tempo de trabalho. Porém, nesse também se 
incluem outros intervalos temporais que excedem ao trabalho, os que 
são relacionados com os processos naturais. Por exemplo, a fermen-
tação do vinho, o amadurecimento de uma fruta ou o crescimento de 
uma árvore. Por outro lado, está o tempo de circulação, durante o qual 
a mercadoria se converte em dinheiro, que implica dois momentos: o 
tempo utilizado em transportar a mercadoria do lugar de produção ao 
ponto de venda e o tempo que se demora em vender. 

A história do capitalismo pode ser lida como uma sucessão per-
manente de inovações estratégicas e tecnológicas, todas visando a ace-
leração dos tempos de produção e de circulação (em outros termos 
quer dizer alcançar um ganho cada vez maior). O momento de ins-
tauração do capitalismo moderno, a Revolução Industrial, surge em 
primeiro lugar como uma tentativa de reduzir o tempo de circulação 
do capital. Os séculos posteriores são apenas a repetição incessante 
do mesmo gesto. 

É verdade que, como Reinhart Koselleck, comprovou, desde os 
princípios de século XVIII, na era pré-industrial do capitalismo, po-
demos encontrar experiências de aceleração. Não obstante, ainda que 
existam múltiplos exemplos, tem que ver quase em sua totalidade com 
aumentos menores na velocidade do transporte e das comunicações: 
a melhora das ruas nas cidades permitiu que as carroças de cavalo 
viajassem mais rápido que antes, a construção de canais se expandiu 
permitindo que a navegação fluvial aumentasse a sua velocidade, as 
notícias começaram a chegar com uma rapidez inusitada graças ao 
correio e à imprensa escrita.

Em sentido estrito, o momento de inauguração da aceleração em 
que estamos instalados é a incorporação da máquina como elemen-
to essencial dentro do sistema produtivo, a superação do capitalismo 
mercantil pelo capitalismo industrial. Gradualmente, o trabalho ma-
nual (e animal) começou a ser substituído pela produção mecanizada, 
permitindo acelerar de maneira exponencial os tempos de produção 
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de mercadorias e, assim, encurtar o tempo de circulação do capital 
e intensificar os ganhos. O tempo foi desnaturalizado: deixou de de-
pender dos limites biológicos do ser humano e dos animais que eram 
utilizados como fonte de energia produtiva. 

Conhecemos: no princípio do século XVIII, a indústria têxtil ocu-
pava um lugar preponderante na economia do Império britânico. A 
demanda era enorme e crescia a passos gigantes. A produção preci-
sava ser aumentada, ou seja, acelerada. O principal impedimento era 
que os fios, matéria prima necessária para a elaboração têxtil, con-
tinuavam sendo fabricados como se fazia desde a Idade Média: um 
por um, trançando as fibras manualmente. Essa lentidão intolerável 
foi superada pela máquina de costura Jenny, considerada o primeiro 
invento significativo da Revolução Industrial. Sua conquista foi meca-
nizar o processo do trançado e permitir que a mesma pessoa pudesse 
trabalhar em oito fios ao mesmo tempo e, então, produzisse oito vezes 
mais rápido. 

O problema da máquina Jenny era que, embora aumentasse no-
tavelmente o tempo de produção, continuava dependendo do trabal-
ho humano e, portanto, estava sujeita a limitações. Isso começou a 
mudar quando Richard Arkwright projetou a Water Frame, uma má-
quina de costura que para funcionar utilizava a energia a partir do 
movimento da água dos rios. No entanto, a ruptura fundamental oco-
rreu quando se desenvolveu o uso da máquina a vapor. Ainda que, 
na teoria, houvesse sido concebida alguns milênios atrás por Heron 
de Alexandria, foi a partir de 1770, quando James Watt realizou mel-
horias consideráveis aos inventos existentes naquele momento, que a 
energia mecânica gerada pelo vapor de água foi amplamente utilizada 
na elaboração de mercadorias. 

Como bem perceberam os ludistas e o capitão Swing, a máquina 
a vapor expulsou o trabalho da esfera do humano. Afastou o operário 
e, ao fazê-lo, eliminou as barreiras biológicas que antes eram inevi-
táveis. Uma delas, a mais importante aqui, é a velocidade de movi-
mentos: enquanto o homem necessita descansar e o trabalho manual 
tem um limite para ser acelerado, a máquina pode operar sem a ne-
cessidade de parar e seu funcionamento não tem um limite de velo-
cidade pré-estabelecido. A mecanização do trabalho abriu caminho 
para a aceleração sem fim. 

A máquina não só modificou a cadeia de produção. Os capitalistas 
não demoraram em descobrir seu potencial de aceleração e a utiliza-
ram para encurtar o resto dos processos envolvidos no ciclo de geração 
de lucro. Baseados neste princípio, a maquina a vapor foi adaptada 
para a criação de novos meios de transporte como a locomotiva e o 
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barco a vapor, que permitiram encurtar os tempos de circulação das 
mercadorias e das matérias-primas. Os benefícios econômicos dessa 
redução foram descomunais: se reduziram custos de armazenamento 
e transporte, permitindo que o capital permanecesse por menos tempo 
em forma de mercadoria e o ganho pudesse ser investido rapidamente. 

As transformações espaciais causadas por esses novos meios de 
transporte são ainda mais surpreendentes que os ganhos obtidos. De-
vidos a esses, como nunca havia sucedido antes na história da huma-
nidade, as pessoas começaram a viajar de um lugar a outro. Em 1700, 
ir de Londres a Manchester levava quatro dias; em 1880, quatro ho-
ras. Isso desencadeou uma série de inusitados deslocamentos huma-
nos. Rapidamente se inventaria o que conhecemos como turismo de 
massas (em 1841 Thomas Cook funda a primeira agência de viagens), 
permitindo que uma quantidade cada vez maior de pessoas abando-
nassem suas casas por temporadas, estabelecendo fluxos constantes e 
temporais de uma zona do globo a outra. 

O movimento desencadeado foi duplo: o mundo se expandiu e, ao 
mesmo tempo, se contraiu. Os indivíduos ampliaram seu campo de 
movimento, o qual havia sido restringido durante séculos ao lugar de 
nascimento, e em paralelo o mundo se tornou cada vez mais compac-
to. Com o passar do tempo, o mundo acabaria se tornando uma aldeia. 
Esse processo foi catalisado pelos meios de comunicação. Primeiro, 
o telégrafo, depois o telefone e finalmente a internet terminaram por 
propiciar a total aniquilação das distâncias espaciais. A informação 
foi mobilizada a velocidades crescentes, até chegar ao ponto da si-
multaneidade, a união do aqui e ali em uma mesma realidade virtual. 

Deve-se enfatizar que o impulso por acelerar os processos de 
circulação do capital não altera apenas aspectos temporais, senão 
também espaciais. David Harvey nos ensinou como o capital procura 
minimizar os custos no movimento de mercadorias e para conseguir 
isso acaba revolucionando as relações espaciais. É necessário reduzir 
distâncias mediante a melhoria do transporte ou o aperfeiçoamento 
da localização (ocupar pontos estratégicos, concentrar em um úni-
co lugar os pontos de produção e venda, etc). Também é necessário 
eliminar qualquer tipo de barreira física, social ou política: abolir os 
elementos que obstruam o livre fluxo de mercadorias (o neoliberalis-
mo e sua exigência de abertura e desregulamentação dos mercados é 
o ponto alto dessa cruzada). Em outras palavras, o capital precisa da 
aceleração do tempo, mas também da compressão do espaço – que, no 
final, significa uma compressão do tempo. 

As invenções se destroem umas às outras rapidamente: qualquer 
uma, cedo ou tarde, acaba tornando-se obsoleta ou substituível. No 
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entanto, as melhorias tecnológicas progressivas tornaram possível 
manter uma constante: a aceleração. Cada máquina é mais potente 
e veloz que a anterior. O turbo e o hiper dominam o ritmo inventivo. 
A máquina a vapor primeiro foi substituída pelos motores de com-
bustão interna, logo depois pelos de reação e agora pelos propulsores 
iônicos. A locomotiva cedeu lugar ao Shinkansen japonês e ao Hyper-
loop, e os barcos a vapor às lanchas motorizadas por turbo jatos. O 
telégrafo foi substituído pela velocidade da chamada telefônica, que é 
gradualmente substituída por mensagens instantâneas via internet. O 
avião do início do século dos irmãos Wright, que voava a onze quilô-
metros por hora, se transformou no Hypersonic Technology Vehicle 2, 
que alcança vinte um mil quilômetros por hora (da Cidade do México 
a Madrid em vinte e cinco minutos). 

Não é de se estranhar que a máquina acabou se tornando sinô-
nimo de velocidade e, como consequência, em objeto de devoção por 
todos aqueles satisfeitos com os ganhos monetários e com o cresci-
mento. As apologias praticadas por Marinetti e o resto dos futuristas 
sintetizam bem esse sentimento: "Nós afirmamos que a magnificência 
do mundo foi enriquecida por uma nova beleza: a beleza da velocida-
de. Um carro de corrida cuja capota é adornada com grandes canos, 
como serpentes de respirações explosivas de um carro bravejante que 
parece correr na metralha é mais bonito do que a Vitória da Samotrá-
cia." (Primeiro manifesto futurista).

Seria errado pensar que as inovações tecnológicas são a única es-
tratégia da qual o capitalismo recorreu para acelerar os ciclos do re-
torno do capital. Ao longo da história foram desenvolvidas inúmeras 
técnicas que perseguem o mesmo objetivo: economizar tempo. A pri-
meira, e talvez a mais importante de todas, foi o sistema de fábrica. 
A aparição de Water Frame, máquina de costura que precisava estar 
perto de um rio para funcionar, fez com que os trabalhadores tivessem 
que se estabelecer em um único lugar para elaborar as mercadorias. 
Com isso, além de desarticular a produção gremial e aquela realizada 
desde a casa, forçou os indivíduos a se dedicarem exclusivamente a 
produção de mercadorias de deixar em paralelo outras atividades que 
antes realizavam (por exemplo, o cultivo de hortas). A concentração dos 
trabalhadores permitiu estabelecer uma divisão do trabalho que antes 
teria sido impensável pela dispersão da mão-de-obra e possibilitou a 
governabilidade do tempo (não só começou o controle das horas trabal-
hadas, mas quanto foi produzido em um determinado período de tem-
po). Com o surgimento da fábrica, o tempo do trabalhador se converteu 
em propriedade do capataz e do patrão, que —guiados pelo desejo de 
enriquecimento— sempre procurará acelerar o processo de produção. 
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A seguinte grande transformação veio a princípios do século XX, 
com a produção em série: a fabricação de grandes quantidades de 
mercadorias standard. Os princípios teóricos que permitiram esse 
novo sistema foram concebidos por Frederick W. Taylor. O seu ponto 
de abordagem era que a ciência deveria ser utilizada para otimizar os 
processos produtivos e aumentar a eficácia: analisar seus tempos e o 
movimento dos trabalhadores para reduzi-los a sua mínima expres-
são, cronometrar cada uma de suas operações para as acelerar, divi-
dir e especializar os trabalhos até que cada operário se encarregasse 
exclusivamente de uma etapa da produção. O taylorismo dizia que 
era preciso organizar o trabalho sob critérios científicos; resumindo, 
converter a administração em uma ciência. 

Quem se encarregou de implementar estes princípios foi Henry 
Ford. Começou com a fabricação de automóveis cujo nome é seu so-
brenome. O que ele fez foi dividir a produção em diferentes fases: 
a peças giravam em uma esteira mecânica e os trabalhadores se en-
carregavam de uma tarefa específica. Através deste procedimento, 
os tempos de deslocamento do trabalhador dentro da fábrica foram 
eliminados. A hiper-especialização do trabalho trouxe uma agilidade 
desacostumada para a força de trabalho, foi possível regular o tempo 
de cada fase da cadeia de produção e produzir vários carros simulta-
neamente. Essas melhorias provocaram um aumento na velocidade 
da produção. Montar um chassi em 1913 durava doze horas e meia. 
Um ano depois, após as mudanças impulsionadas por Ford, durava 
noventa e três minutos. 

Os japoneses, procurando sair da estagnação econômica causada 
pela sua derrota na Segunda Guerra Mundial, inventaram outro mé-
todo oposto ao modelo fordista, mas que também terminou em bene-
fício da aceleração: o sistema de produção Toyota ou "Just in Time", 
com o qual conseguiram eliminar os momentos de inatividade e de 
desperdício temporal existentes. Ao contrário da produção em massa, 
na qual o produtor inunda o mercado de bens de consumo, em Just in 
Time a produção responde as demandas do consumidor. Para isso, e 
daí vem o seu nome, específica que a mercadoria seja entregue apenas 
no momento e nas quantidades exatas em que são exigidas pelo con-
sumidor em questão. 

O primeiro efeito desse sistema é a desaparição de inventários 
e de desperdícios (de superprodução, de tempo, de transporte), uma 
vez que se produz exclusivamente aquilo que já tem um consumidor 
pronto para o adquirir. O segundo é a eliminação da circulação entre 
as diferentes fases de produção: entre um ponto e o outro se entrega 
o necessário no momento preciso. No seu conjunto, o sistema de pro-
dução Toyota reduz a imobilidade do capital e, portanto, acelera seus 
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ciclos de circulação: as mercadorias e seus componentes permanecem 
em um movimento incessante como parte de um fluxo que nunca se 
interrompe. Como propõe Jean-Pierre Durand, enquanto o tayloris-
mo pretende eliminar o "ócio sistemático" dos operários, o sistema de 
produção Toyota pretende eliminar o "ócio da matéria". O objetivo é o 
mesmo: anular a perda de tempo. 

O caso paradigmático da implementação do sistema de produção 
Toyota é o da Zara. Ao contrário das marcas de roupas tradicionais, 
a Zara produz sua coleção ao longo da temporada —podendo assim 
reagir as mudanças das exigências do mercado e de seus consumido-
res—. Depois de analisar o que foi comprado, cada semana se incor-
poram dezenas de novos modelos às suas lojas. Isso permite fornecer 
apenas aquilo que se vai vender e também responder rapidamente a 
volatilidade e velocidade do mercado. Um exemplo curioso: depois 
dos ataques do 11 de setembro de 2001, em apenas quinze dias se 
substituiu o tema de exibição das lojas da Zara dos Estados Unidos 
por roupa preta adequada para o luto coletivo. 

Nossas vidas estão presas pelo consumismo: vivemos consu-
mindo e consumimos para dar sentido a nossas vidas. Desde várias 
décadas atrás, comprar deixou de ser uma atividade exclusivamente 
econômica. Os objetos, tal como Jean Baudrillard explicou, mais que 
instrumentos, são signos linguísticos: servem quando significam algo. 
O consumo se converteu em um sistema simbólico de comunicação 
mediante o qual os indivíduos constroem suas identidades dentro de 
uma ordem social que está baseada na desigualdade e na hierarquia. 

Cada objeto serve não tanto para satisfazer uma necessidade 
como para expressar uma diferenciação entre um indivíduo e outro. A 
função de determinada bolsa de mão pouco importa, o central é o íco-
ne estampado no seu exterior, aquele que implica um alto poder aqui-
sitivo. A posse do objeto acaba sendo algo secundário, o fundamental 
é o que se expressa através do próprio consumo. Portanto, o desejo 
nunca pode ser saciado: não nos saturamos nem ficamos satisfeitos 
ao consumir porque o que se quer é comunicar – e a comunicação não 
tem fim.

Para funcionar como se deve, o consumo precisa da permanente 
aceleração. Certamente, a prioridade já não é conseguir que os indiví-
duos consumam —quem pode seguir dizendo que não o faz?— senão 
que o façam com maior velocidade. Se trata de que apenas consumam 
um produto, desejem e comprem o próximo. Esse princípio provém 
de uma evidente racionalidade econômica: aceleram-se os ritmos de 
consumo, vende-se mais mercadoria e se obtém maiores ganhos. Ain-
da que sempre tenha sido importante esse princípio, atualmente se 
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tornou imprescindível. Se antes se produzia para satisfazer necessi-
dades ou demandas concretas, agora primeiro se produz e logo a de-
manda é criada ou, o que é igual, aos consumidores. Isso provoca que, 
se não existe uma circulação ágil de mercadoria, as consequências 
(superprodução, estagnação e outros) sejam ainda mais catastróficas. 

Para conseguir acelerar os ritmos de consumo é preciso criar novas 
necessidades cada vez mais rápido e desaparecer com a mesma velo-
cidade as necessidades que existiam previamente. As estratégias utili-
zadas para isso são inúmeras (John Kenneth Galbraith as chamou de 
"aceleradores artificiais"). Essas existem de forma sutil e também vio-
lentas. A mais utilizada, a publicidade, opera como uma arte genuína da 
sedução e cria desejos de forma direta. Outras funcionam de maneira 
mais agressiva. Esse é o caso da obsolescência programada ou da plani-
ficação deliberada da redução do ciclo de vida útil de uma mercadoria. 

Diz-se que a primeira vez que se planejou e programou a morte 
de um objeto ocorreu em 1924, quando os principais produtores de 
lâmpadas (Philips, Osram, General Eletrics) conformaram o "cartel 
Phoebus". Haviam descoberto, sem preocupações, que contavam com 
a tecnologia necessária para que a vida útil das lâmpadas fosse de 
duas mil quinhentas horas. Vista desde os interesses capitalistas, a du-
rabilidade obtida graças ao processo tecnológico resultava contrapro-
ducente. Em consequência, tomaram uma decisão em conjunto: iriam 
modificar as lâmpadas que produzissem para que se descompusesse 
ao chagar as mil horas de uso. O conveniente era uma morte rápida, 
não uma longa vida.

Agora se produz para que os objetos caduquem, não para que du-
rem. A reparação —apenas praticada nos países periféricos— perten-
ce ao passado, quando os objetos não estavam pensados para serem 
descartados com prontidão. 

Com a era digital apareceu uma nova face da obsolescência pro-
gramada: a atualização perpétua. Para que qualquer dispositivo ele-
trônico se torne obsoleto basta inventar uma nova atualização. Dessa 
forma, ainda que os dispositivos continuem funcionando em termos 
materiais, podem deixar de ser operativos. Cada atualização implica 
uma renovação e, por sua vez, o descarte do existente: um golpe de 
energia e velocidade ao ciclo de circulação das mercadorias. 

A expressão mais completa dessas técnicas de aceleração da ob-
solescência é a moda. No império do consumismo, a simples aparição 
de novas mercadorias caduca as anteriores. Se o objetivo serve como 
signo da diferença hierárquica e se quer manter o lugar que cada um 
ocupa na escala social, é impossível ignorar as novidades que o merca-
do lança com empenho. Estar na moda é renovar-se permanentemente.  
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Baudrillard nos lembra: "Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer 
que existimos segundo o seu ritmo e em conformidade com a sua su-
cessão permanente."

Os espetáculos (shows, exposições, cinema, festivais) são a mer-
cadoria ideal porque desparecem enquanto estão sendo consumidas. 
A tendência é que nos encaminhemos a um consumo transitório e des-
materializado, que possa acelerar-se até o infinito, que não dure nada. 
Dessa forma, o consumo pode se tornar permanente e interminável. 

As recentes mudanças sistêmicas sofridas pelo capitalismo não fi-
zeram mais que radicalizar os processos e dinâmicas de aceleração. A 
transição do capitalismo industrial ao capitalismo financeiro permitiu 
um aumento radical da velocidade. Embora ambos sistemas estavam 
marcados pela mesma pulsão de aceleração, no capitalismo industrial 
existia uma serie de elementos de natureza material que estabeleciam 
limites a velocidade que se podia alcançar. As mercadorias deveriam 
ser criadas para poder ser vendidas e, por mais que se reduzisse os 
tempos de produção, isso ocupava um lapso temporal. Em poucas 
palavras: a mais-valia era extraída do trabalho humano, que teve que 
transcorrer pelo tempo. 

Por outro lado, no capitalismo financeiro a produção de valor 
se separou do físico. Franco "Bifo" Berardi propõe que falemos de 
um "semiocapitalismo", dado que "já não existem coisas materiais, 
senão signos; já não existe produção como matéria visível e tangível, 
senão produção de algo que é em sua essência semiótico". O sistema 
financeiro nada mais é do que um sistema de troca de informação. A 
produção de valor não está "na intervenção geradora de matéria física 
e no trabalho muscular", senão em uma troca de signos imateriais. 
Se fosse possível gerar valor além da matéria, apenas com a troca de 
signos, as amarras temporais impostas pelo trabalho e pelos objetos 
desapareceriam. A velocidade da geração de valor deixou de ter ba-
rreiras e pode ser realizada em milésimos de segundo. 

Isso não é uma simples especulação teórica. O fenômeno está 
sendo explorado mediante o que os estudiosos chamam de High-fre-
quency trading ou (HTF). A imagem que temos da bolsa de valores 
(homens correndo com gravata desamarrada, trocando ações de mão 
em mão e gritando ordens por telefone) corresponde a um passado 
longe. Hoje as trocas se realizam de forma eletrônica. Os brokers pas-
sam seus dias sentados em frente a um computador emitindo ordens 
de compra e venda com um teclado pequeno.

No High-frequency trading a computação da troca financeira é le-
vada ao extremo, uma vez que não existe nenhuma intervenção humana.  
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O trabalho é feito em lugares repletos de supercomputadores capazes 
de realizar bilhões de operações por segundo. Esses analisam o com-
portamento das diferentes bolsas de valores e, usando lacunas na le-
gislação, obtém informação dos movimentos financeiros antes de 
tornarem-se públicos. Graças a uma série de algoritmos complexos,  
esses têm a capacidade de reagir em frações de segundos. Alguém faz 
uma ordem de compra ou venda de ações, os supercomputadores vão 
rapidamente e compram —se o movimento sobe os preços— ou ven-
dem, em caso que desça- esse mesmo tipo de ações. Para fazer um mo-
vimento, eles precisam apenas de trinta milissegundos (0,03 segundos). 
Aproveitando a diferença de preço causada pela ordem de um terceiro, 
conseguem obter ganhos em questão de milésimos de segundos. 

As operações realizadas pelos algoritmos utilizados pelos super-
computadores sucedem a uma velocidade que o olho do ser humano 
não é capaz de perceber (piscar leva uns quatrocentos milésimos de 
segundos). Os computadores dos brokers também não são suficiente-
mente rápidos para continuar esses movimentos financeiros. Suas telas 
apresentam o estado do mercado alguns milésimos de segundos depois: 
refletem uma realidade atrasada que é inútil. Qualquer tentativa huma-
na para enfrentar resulta infrutífero. Não é possível escapar dos algo-
ritmos, eles sempre vão estar a um passo à frente de qualquer reação.

O tema do High-frequency trading recebeu uma atenção especial 
dos meios quando Gary Cohn, então presidente da Goldman Sachs, 
escreveu uma coluna catastrófica na qual expressava que a equidade 
do mercado corria perigo pela sua fragmentação e complexidade. Os 
riscos, argumentava, "são amplificados por um aumento dramático na 
velocidade da execução e das comunicações comerciais". Solicitou es-
tabelecer certos regulamentos que neutralizavam as companhias de-
dicadas ao High-frequency trading. Um ano depois, Goldman Sachs 
anunciava uma série de contratações de especialistas em tecnologia 
e em High-frequency trading. Um dos mais importantes bancos de 
investimento não pôde resistir aos embates da velocidade: entende-
ram que se não entrassem no jogo da aceleração, seriam rapidamente 
superados pelos seus oponentes. 

Pouco a pouco o mundo financeiro se dividiu entre os que en-
tendiam o valor dos milissegundos e os que não. Os primeiros inves-
tem grandes quantidades de dinheiro para aperfeiçoar os diferentes 
processos envolvidos no High-frequency trading. Financiam grandes 
empresas especializadas em reduzir os tempos em que se obtém a 
informação. Organizam escritórios inteiros para que os computado-
res estejam orientados ao lugar onde a informação é emitida e dessa 
forma tenha que viajar alguns metros menos e chegue antes. Inves-
tem centenas de milhões em instalar novas redes de fibra ótica para 
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que a informação possa viajar mais rápido. A redução alcançada é em 
milissegundos, porém cada milissegundo é extremamente produtivo. 
Nunca uma fração tão pequena de tempo havia valido tanto. 

O capitalismo contemporâneo se converteu em um turbocapita-
lismo, necessitado como nunca da velocidade para manter seu ritmo 
de crescimento e as exigências do lucro. Em grande parte, o elemento 
temporal tornou-se tão importante já que, no final do século XX, um 
processo iniciado há quatro séculos foi concluído: a constituição de 
uma "economia global". 

Desde o princípio, o capitalismo funcionou como um sistema su-
pranacional, estabelecendo uma divisão do trabalho internacional e 
uma série de conexões entre diferentes partes do mundo. Essas inter-
conexões foram intensificando-se de maneira crescente. Os territórios 
não-capitalistas foram aniquilados em sucessivas ondas expansivas 
até integrar-se a um sistema global. Uma vez que todo o planeta se 
estruturou sob os princípios do capital, resta apenas acelerar o tempo 
para poder manter os ritmos de lucros esperados. Nesse mundo, em 
que praticamente não existe lugar longe dos fluxos de mercado, a ace-
leração conseguiu conquistar tudo. Nem a economia, nem a política, 
nem as relações sociais conseguiram resistir ao ataque da velocidade. 
Cada uma dessas realidades está impactada pela pulsão da aceleração.  
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Por que nós não encontramos um significado, 
isto é, uma possibilidade essencial do ser? Por 

que todas as coisas nos geram uma indiferença 
cuja essência não conhecemos? Mas quem pre-

tende falar assim, se o trânsito mundial, a técni-
ca, a economia, atraem o homem e o mantém em 

movimento?

MARTIN HEIDEGGER

Ao contrário do que se poderia pensar, o estilo arquitetônico que mel-
hor traduz o espírito político do século XX não é o modernismo, e sim 
o monumentalismo. Devemos observar, além da limpidez da casa Fa-
llingwater projetada por Frank Lloyd Wright, o concreto acinzentado 
do Monumento Mãe Pátria em Stalingrado ou o memorial Valle de los 
Caídos na serra de Guadarrama. O monumentalismo se diferencia por 
uma busca dupla: aspira a grandeza e a durabilidade. Por essa razão 
sempre constrói blocos gigantes de concreto. Não é funcional porque 
pensa, em primeiro lugar, no amanhã. O que lhe interessa é conectar 
o presente com um futuro distante, com um mundo que está por vir. 
Sua luta é contra o esquecimento. 

Assim foram os projetos políticos do século XX: especulações am-
biciosas pela longevidade que pretenderam revolucionar a realidade 
de base e para sempre. Quiseram reinventar a historia e o próprio 
homem (basta pensar no novo homem soviético). Durante o século 
XX, pretendia-se que as transformações realizadas fossem profundas 
e ainda mais importantes, duradouras. Mussolini e Hitler pensavam 
em um futuro distante: um aspirava construir o novo Império Roma-
no, enquanto o outro o Reich dos mil anos. Imaginaram projetos tota-
lizantes constituídos por uma série de princípios inabaláveis em que 
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implicava um planejamento cuidadoso. Os projetos políticos tinham  
como horizonte a história da humanidade. Ainda que o presente fos-
se importante, o fundamental era o que estava por vir. Isso explica a 
recorrência à monumentalidade: foi o mecanismo com o qual a am-
bição da eternidade foi saciado. 

Em oposição aberta a essa política do concreto, a lógica da acele-
ração tem imposto em cada vez mais regiões do mundo uma política 
de curto prazo. Nessa, a visão já não é a futuro, senão ao imediato.  
O futuro deixou de importar. O tempo acelerado do cotidiano é o que 
configura essa política: se hoje se quer algo, amanhã se quer outra 
coisa. Não existe um plano totalizante, apenas existem soluções con-
cretas que se realizam de maneira improvisada para resolver os pro-
blemas do dia-a-dia. 

A pauta é apresentada pelos ciclos eleitorais, que são, na realida-
de, curtos (duram apenas alguns anos). Se há um interesse em gan-
har as próximas eleições, é necessário agir com rapidez. As soluções 
entregues ao eleitorado devem ser rapidamente visíveis e exploráveis. 
É absurdo planejar a longo prazo, atendendo a vários ciclos eleito-
rais, porque quando se concluir, o político que o iniciou já não estará 
no poder e não poderá colher nenhum tipo de benefício. A aposta é 
pelo que se pode transformar imediatamente em fotografia e em nota 
de imprensa. Os objetivos políticos restringem-se ao que garanta o 
triunfo eleitoral: dar respostas às necessidades imediatas dos eleito-
res (reparar buracos, reforçar o abastecimento de água, melhorar a 
iluminação, etc.)

A política de curto prazo está baseada em trancos e barrancos, 
movimentos bruscos de um lado ao outro do espectro ideológico.  
O bom político é aquele que tem ideais flexíveis e também sabe como 
modificá-los rapidamente para se adequar ao que manda o cenário. 
Os princípios rígidos são um empecilho. O compromisso político co-
rresponde a outra época, na qual se confiava no futuro. Para compro-
meter-se, assim como para ser fiel, é necessário superar o presente e 
pensar no amanhã. Isso se tornou impossível: a única preocupação 
são os eventos cotidianos. 

Cada vez mais, a participação política limita-se a uma sucessão 
de ondas de indignação que desaparecem com a mesma velocidade 
que surgiram. Byung-Chul Han retoma o termo shit-storms para ex-
plicar o fenômeno. As shit-storms (injúrias mediáticas) acontecem 
nas redes, quase nunca chegam às ruas. Sua principal característi-
ca é que elas são instáveis e efêmeras. Um evento desencadeia um 
turbilhão de indignação que une momentaneamente uma pluralidade 
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de indivíduos que de outra forma não estariam unidos. Porém, entre 
eles não existe uma unidade discursiva. Funcionam como uma onda 
incontrolável. Cada voz grita, tuita, posta no seu mural algo distinto. 
Nada mais distante ao som dos consignas gritadas em harmonia pelas 
massas do século XX do que o barulho de vozes heterogêneas gerado 
pelas shit-storms. 

O maior problema das shit-storms é que não constituem a conti-
nuidade que qualquer projeto político necessita. Giram em torno de 
um problema enraizado no presente e não o relacionam com mais 
nada, ou seja, não elaboram um discurso em direção ao futuro. As 
shit-storms são meras explosões de afetos, que nunca conseguem uni-
ficar-se. Como diz Byung-Chul Han, a indignação digital "não é capaz 
nem de ação nem de narração. É, antes, um estado afetivo que não 
desenvolve qualquer força potente de ação." As shit-storms não tem 
uma direção definida nem são regidas por uma ação comum e orques-
trada. Da mesma maneira, tampouco alcançam construir um sujeito 
político, um nós estável que se converta em um sujeito de transfor-
mação. São, por definição, fragmentarias e fugazes: desaparecem ra-
pidamente para dar lugar a seguinte onda de indignação. 

A política a curto prazo se parece à Hollywood: é uma espécie de 
star system onde o sucesso depende da fama e da popularidade do 
ator em questão. O poder não se concentra nos partidos ou nos sin-
dicatos, senão nos indivíduos. A ideologia é algo secundário, o mais 
importante é a visibilidade. Qualquer político sabe: nada é mais im-
portante que a sua imagem política. Esse sistema —que começou nos 
anos 20 do século XX com a expansão do rádio, se consolidou com 
a televisão nos anos 40 e se estabeleceu de maneira definitiva com a 
queda do muro de Berlim e a dissolução da União Soviética— acabou 
com a estabilidade da velha política do concreto, enraizada nas ideo-
logias rígidas e estruturas de organização imóveis e propiciou uma 
política versátil e inconstante. 

Esse novo tipo de política, baseada não nos princípios mas nos 
indivíduos e em sua popularidade, está configurada pelo escândalo.  
A disputa ideológica passou a um segundo plano como forma de ad-
quirir votos. O fundamental se tornou destruir a legitimidade dos 
adversários. O escândalo (sexual, de corrupção, etc.) é o mecanismo 
mais eficiente porque permite arruinar a reputação do indivíduo e 
assim também desarticula o seu projeto político —se é que se pode 
chamá-lo assim— no seu conjunto.

Os grandes pilares discursivos que estruturaram a política do 
século XX foram substituídos por uma variedade interminável de 
eventos cotidianos. Os escândalos surgem pelos mínimos detalhes. 
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Na crônica que escreveu sobre sua experiência a candidato como pri-
meiro ministro, o intelectual canadense nos conta: "Uma vez que você 
entra na política, sempre estará sendo observado. Você nunca se exalta 
ou perde a paciência com um recepcionista ou um motorista. Nunca 
se esquece de sorrir quando alguém se aproxima para pedir uma foto 
ou um autógrafo" Vive-se sob o governo da contingência. A política tor-
nou-se uma novela mexicana: um melodrama bagunçado marcado por 
traições e encontros amorosos escuros. Basta assistir a série popular 
House of Cards para perceber: a política se trata de ataques pessoais 
entre os atores políticos, nunca entra em jogo qualquer tipo de anta-
gonismo ideológico. Como diz o protagonista, Frank Underwood, em 
um discurso depois de um escândalo que envolvia o seu pai: "Fizeram 
o impossível para me fazer ficar mal. Mas a política é assim".

O escândalo, eixo orientador do ritmo da política, se diferencia 
pela sua espontaneidade. Aparece sem aviso prévio e torna-se rele-
vante imediatamente. As redes sociais propiciam essa característica. 
Nesse momento, em algumas horas, qualquer evento pode tornar-se 
um escândalo: não precisa esperar as primeiras páginas dos jornais 
impressos do dia seguinte. Além disso, o escândalo sempre é um even-
to efêmero. Com a mesma velocidade que apareceu, desaparecerá: 
acabará se diluindo entre outras notícias ou atingirá seu ponto alto 
(um pedido de desculpas público, uma demissão ou julgamento). 

As características do escândalo tornaram o ritmo do futuro da 
política em uma série de breves palpitações, ao contrário do típico 
processo lento da política do século XX. O tempo dos políticos já não 
é eterno. Vivem conscientes da sua própria brevidade e da fragilidade 
do seu poder. Aspirar a permanência não tem sentido. Uma carreira 
política longa se destrói em um piscar de olhos. Qualquer legitimida-
de, sem importar quanto trabalho exista por trás, pode evaporar-se de 
forma brusca em questão de horas. O escândalo impõe uma absolu-
ta volatilidade sobre a política. Atualmente, não existe permanência, 
tudo flui e se desmorona facilmente. 

Estruturada em torno da imagem dos indivíduos e encorajada 
pelas shitstorms e pelos escândalos, a política a curto prazo depende 
dos meios de comunicação de massa. Neles é onde se constroem (ou 
destroem) a legitimidade e as redes de apoio. As campanhas não acon-
tecem nas praças públicas e ao longo da região em disputa, mas nas 
redes sociais e na televisão. Os políticos e sua imagem são produtos 
mediáticos. Se tornam outra mercadoria que deve ser vendida. Atra-
vés de curtos slogans e imagens memoráveis, sobe a popularidade e, 
automaticamente, os votos. Os marqueteiros são os que mandam: os 
ideologistas são um pouco antiquados ou sem importância. 
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Um bom funcionamento dos meios de comunicação depende de 
uma erosão da memória. Só pode haver uma notícia, se as que já exis-
tem não forem lembradas. Notícia —do latim notitia— significa "in-
formação e conhecimento sobre algo". O termo está inevitavelmente 
vinculado a noção de novidade. As notícias falam sobre o que acaba 
de acontecer, sobre a mudança. O jornalista tem a tarefa de buscar, 
ou melhor, de criar primícias sem interrupções. Ao fazer isso, desloca 
ao passado o que já havia. Acompanhar as notícias é como submer-
gir no Rio Lete, cujas águas, segundo a mitologia grega, provocam a 
desaparição das lembranças. Sua incessante pretensão de apresentar 
novidades fomenta a amnésia dos sujeitos, que para apreendê-las são 
obrigados a apagar de sua mente as notícias antigas. 

Quando os meios começam a funcionar como um negócio, essa 
amnésia torna-se um princípio rigoroso. Se seus ganhos dependem da 
publicidade, que está determinada pelo número de consumidores que 
tenha cada nota, a mídia precisa ter materiais frescos para destacar-se 
frente a seus concorrentes e, assim, ganhar mais audiência. A questão 
não é a qualidade, senão a novidade. Nisso reside o sucesso da mídia 
contemporânea. Para colocar o assunto em números: The Huffington 
Post, que quase triplica o número de leitores on-line do New York 
Times, publica mil seiscentas notas por dia. Sob ameaça de ser deslo-
cados frente a avalanche de notícias e de seus concorrentes, todas as 
mídias tiveram que aderir a essa tendência de aumentar a produção 
de notas diárias, em detrimento da qualidade de informação e da pro-
fundidade de análise. 

A quantidade de informação armazenada na internet é tanta que 
é difícil quantificá-la: alguns dizem que ocupa uns quinhentos bilhões 
de gigabytes (se essa quantidade de informação fosse impressa e en-
cadernada, formaria um fileira de livros que abrangeria dez vezes a 
distância entre a Terra e Plutão). Essas cifras exorbitantes tornam a 
internet, sem sombra de dúvida, no maior arquivo já criado pela hu-
manidade (os milhões de livros que contém a Biblioteca do Congresso 
dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, ocupariam somente 
dez mil gigabytes). 

Além da quantidade de informação que armazena, a internet 
provoca uma acentuada redução da memória. Existem várias inves-
tigações que a comprovam. Uma delas, realizada por Betsy Sparrow, 
Jenny Liu e Daniel M. Wegner, demonstra três questões fundamentais: 
que quando uma pergunta complicada é pronunciada, as pessoas que 
tem acesso a internet tendem a pensar no computador em vez de ela-
borar a sua própria resposta, já que lembram com maior frequência 
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aonde a informação está armazenada do que a informação em si e 
que a capacidade de lembrar diminui quando assume-se que as infor-
mações podem ser acessadas on-line. A explicação para isso é que a 
disponibilidade de algoritmos sofisticados em pesquisas (como Goo-
gle ou Yahoo), assim como numerosas bases de dados (como IMDb 
ou mesmo Wikipedia), faz com que não haja necessidade de lembrar 
eternamente. Assumimos que, no momento em que precisamos de 
alguma informação, podemos googlear. Esse fenômeno de amnésia 
digital, por razões evidentes, foi batizado como "efeito Google". 

Nosso destino é ser sujeitos sem memória, dependentes de uma 
variedade de dispositivos que funcionarão como uma memória exter-
na. Não seremos mais capazes de acessar nossas próprias memórias, 
que acabarão armazenadas em servidores de empresas como Face-
book ou Instagram que as protegerão e as explorarão comercialmente. 

Quando foram inventados, os meios de comunicação de massa 
não davam conta de acompanhar as pautas dos eventos cotidianos. 
Havia um atraso iminente entre a realidade e a palavra impressa. O 
tempo de produção da imprensa escrita (jornais e panfletos) limitava-
se a quantidade de notícias que podiam ser desdobradas a cada dia. 
Algumas soluções práticas foram planejadas como as versões da noite, 
que eram complementadas pelas tardes, aquilo que tinha sido publi-
cado pelas manhãs. Ainda assim, o número de notícias que podiam 
ser geradas tinha um limite preciso. Com o rádio e a televisão foi dado 
um salto qualitativo: começaram a transmitir ao vivo. Porém, foi com 
a mídia digital que os limites desapareceram completamente. Neles e 
por eles pode-se criar um infinito número de notas —inclusive a uma 
velocidade maior do que os próprios eventos—. Esses dão origem a 
uma espécie de jornalismo rizomático em que cada homem e mulher, 
com um celular na mão, se convertem em um produtor de notícias. 
Enquanto alguma coisa está sucedendo, uma multiplicidade irredu-
tível de notícias é gerada: cada evento de desdobra em uma onda de 
imagens e palavras. 

É natural que, ao introduzir um crescente número de golpes de 
informação em um mesmo lapso temporal, a velocidade com que as 
notícias sucedem aumenta. O futuro da realidade apresenta-se cada 
vez mais rápido, alterando a forma como percebemos e nos relacio-
namos com os eventos. A sensação generalizada é que tudo acontece 
mais rápido, que nada permanece. Visto sob outra perspectiva: nen-
hum acontecimento tem grande importância, já que todos acabam 
sendo superados e esquecidos. Sendo rigorosos, estamos testemun-
hando o surgimento de uma nova percepção temporal cuja primeira 
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característica distintiva é a erosão da memória. A amnésia torna-se 
uma obrigação para suportar a velocidade da sucessão de informação. 
Se pudéssemos lembrar fixamente, sofreríamos uma saturação impos-
sível de lidar. A enxurrada de notícias desgasta qualquer memória. A 
segunda característica é a falta de narrativa. A velocidade é tal que 
torna-se impossível estruturar uma trama que dê sentido ao fatos e os 
entrelace em um conjunto coerente. O fluxo do tempo aparece como 
uma sucessão de flashes sem conexão uns com os outros. Sua forma é 
indeterminável: não há um curso claro. Anula um futuro previsível e 
apresenta um futuro nebuloso e ilegível. 

O impacto é múltiplo. O fato de que se esqueça com facilidade 
faz com que os interesses e as afinidades políticas sejam efêmeras. As 
causas são abraçadas por um breve período de tempo. Quase são es-
quecidas imediatamente. Não é possível construir um vínculo íntimo 
com elas. O compromisso também é debilitado porque precisa da me-
mória para existir. Sem memória, nenhuma relação pode afiançar-se. 
Tampouco a possibilidade de construir um futuro comum. Se o futuro 
é incerto, porque deveríamos ser solidários e unir-se com os outros em 
busca de um futuro melhor? Em uma sociedade acelerada não existe 
confiança econômica nem política porque essas se conquistam com o 
tempo e quando há certeza acerca do que está por vir. 

Ao reduzir o poder da memória, os laços duradouros se desgas-
tam, pois este é o único meio de estabelecer a união com o passado e 
a potência do futuro, estabelecendo expectativas comuns. Assim como 
as notícias, que caducam a velocidades assombrosas, as afinidades po-
líticas esfumam-se rapidamente: tornam-se frouxas e fugazes. Nossa 
política é uma política da amnésia: as denúncias e as lutas são rapida-
mente esquecidas. Não há nada que consiga capturar a nossa atenção 
durante muito tempo. As relações de conteúdo político ou ideológico 
são frágeis e frias. Qualquer coisa acaba por provocar indiferença, 
sabemos que o amanhã será substituído por uma nova preocupação. 
O arquiduque Francisco Fernando da Áustria, herdeiro da coroa do 
Império austro-húngaro, foi assassinado em 28 de junho de 1914 por 
um jovem nacionalista sérvio-bósnio. Após o atentado, explodiu o que 
ficou conhecida como a crise de Sarajevo: uma crise diplomática que, 
ao não poder ser resolvida pacificamente, culminou na Primeira Gue-
rra Mundial. 

O historiador Stephen Kern provou de maneira convincente que 
os procedimentos diplomáticos são ineficazes devido a velocidade das 
comunicações entre os países em conflito. O telégrafo e o telefone 
romperam com o funcionamento da diplomacia, que até então depen-
dia das reuniões presenciais e da negociação lenta. Graças às novas 
tecnologias, os ultimatos e os memorandos chegaram como estouros 
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sem permitir que os temperamentos se acalmassem. Os diplomáticos 
não puderam aliviar ou canalizar a agressividade e a tensão. 

Em um relato do diário de Kurt Riezler, um importante diplo-
mático alemão do movimento, podemos ler: "Este maldito mun-
do louco tornou-se muito confuso para ser entendido ou previs-
to. Existem muitos fatores ao mesmo tempo." Durante a crise de 
Sarajevo os eventos desenvolveram-se numa rapidez espantosa. 
Frente a esse ritmo vertiginoso, os mecanismos existentes para a 
resolução pacífica dos conflitos eram obsoletos. Os diplomáticos 
ficaram pasmos, atordoados, e uma das guerras mais sangrentas da 
história acabou explodindo. 

O que acontece quando o imperativo da aceleração atinge às ocu-
pações políticas e, particularmente, os sistemas democráticos? Como 
argumentou William E. Scheuerman, o pensamento democrático con-
tém certos orçamentos temporais implícitos: seus princípios sobre as 
decisões tomadas e a criação das leis dependem de que exista uma 
quantidade considerável de tempo e requerem de certa lentidão. A de-
liberação e o debate, os dois fundamentos operativos da democracia 
desde a Antiguidade, são processos lentos. Se uma pressão temporária 
sobre eles for exercida, eles simplesmente explodem. A sua lógica os 
impossibilita de ir a velocidade que hoje é exigida. 

Em um mundo em que a velocidade e a agilidade são favorecidas 
sobre a pausa e a meditação, alguns processos que são fundamentais 
para o bom funcionamento de qualquer democracia estão em perigo. 
O poder que sofre as piores alterações ao ser acelerado é o poder le-
gislativo. Carl Schmitt, a meados do século XX, percebeu o que estava 
acontecendo: "Os procedimentos legislativos se tornam mais rápidos 
e mais circunscritos, o caminho para o cumprimento da regulamen-
tação legal se torna mais curto e a parcela da jurisprudência menor". 
As legislaturas transmutam em uma fábrica de leis que procuram so-
lucionar os problemas imediatos: as leis são produzidas a velocidades 
impressionantes, querendo acompanhar as pautas dos eventos coti-
dianos. Retomando as palavras de próprio Schmitt, a legislação se 
torna mecânica. 

Com a aceleração, a adaptabilidade das leis deixa de operar. A 
velocidade da sucessão dos eventos e das transformações sociais, tec-
nológicas e econômicas faz com que as leis expirem rapidamente. Fre-
quentemente os legisladores não entendem o mundo no qual devem 
operar. As mudanças os ultrapassam: pretendem criar normas sobre 
uma realidade que já é outra, que mudam a medida que eles procuram 
regulamentá-las. Pressionados pela mesma realidade, não há tempos 
para debater, estudar ou discutir. Regras de emergência são criadas, 
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não suturadas, destinadas a responder à circunstância. Lacunas legais 
começam a proliferar, uma vez que as leis existentes correspondem a 
uma realidade passada. 

Diante das lentas deliberações, a lógica da aceleração privilegia 
as decisões tomadas de forma imediata. Quando chega-se ao limite de 
velocidade dos processos legislativos, recorre-se aos decretos do poder 
executivo. Não é de admirar-se que exista uma tendência mundial a 
proliferação de governos que se articulem ao redor de um executivo 
unitário e energético, de indivíduos carismáticos que prometem efi-
ciência antes de qualquer coisa. Algo está claro: se o que se quer é 
economizar tempo na capacidade de ação, o ponto chave é entregar a 
um indivíduo todo o poder, que possa responder rapidamente e sem 
consultar a tomada de decisões, de deliberar ou de chegar a um con-
senso – tudo que leva tempo. 

Assim avança uma estabelecida forma de governar discricionária. 
As normas e as leis trazem uma esclerose ao sistema, que precisa de 
uma capacidade de resposta rápida. Devido a exigência da velocidade, 
boa parte dos acordos começam a ser feitos entre a elite por baixo dos 
panos, como se estivessem em um estado de exceção permanente (ou, 
nas palavras de Giorgio Agamben, "como um patamar de indetermi-
nação entre democracia e absolutismo"). Deliberar ou discutir uma 
decisão em público é uma grande perda de tempo. 

É evidente que o mandato da velocidade é, de fato, o mandato da 
força. Laurence Boisson de Chazourne afirma que "a emergência não 
produz leis porque as leis emanam de processos políticos normais". A 
respeito disso, Paul Virilio escreveu: "Acho que essa ideia é fundamen-
tal. A lei do mais rápido é a origem da lei do mais forte. Atualmente, 
as leis estão sob um estado de emergência permanente." A velocidade 
implica uma acumulação de poder. O mais rápido é o mais poderoso 
e, quanto mais poder se tem, mais rápido se pode ser. É, portanto, 
uma espiral que propicia inevitavelmente a concentração de poder.  
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When was the last time I remembered a birthday?
When was the last time I wasn’t in a hurry?

KANYE WEST

Vivemos apressados, em um frenesi permanente. Nossos dias são as-
sediados pela pressa: queremos resolver tudo imediatamente. Termi-
namos uma função para envolver-se em outra. Uma lista interminável 
de coisas a fazer nos atormenta a cada momento. O sentimento geral 
é que o tempo que temos nunca é suficiente. Aonde quer que seja es-
cutamos a reclamação: "Eu gostaria que o dia durasse mais." Ou a 
variação: "Que rápido passa o tempo, nunca é suficiente para mim." 
Descansar se tornou uma ilusão impossível de atingir. A pressão por 
voltar ao trabalho nunca termina. Por mais energia que esbanjemos, 
nunca conseguimos colocar o trabalho em dia. Estamos constante-
mente a um passo atrás da realidade e de suas representações. 

É indiscutível: a pressa e a pressão que dominam o nosso cotidia-
no derivam do espírito do capitalismo, que tem como objetivo prin-
cipal gerar lucro e seu crescimento incessante e, portanto, é preciso 
que as ações produtivas sejam executadas com rapidez e dedicação. 
Ambos fenômenos psicológicos foram estimulados pela propagação 
da internet e, especialmente, pela aparição dos dispositivos móveis 
(smartphone, tablet, notebook, etc.). Esses desenvolvimentos tecno-
lógicos permitiram que o trabalho transbordasse os limites temporais 
e espaciais durante o século XIX e boa parte do século XX: por um 
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lado, a jornada de oito horas e a semana de trabalho de cinco dias;  
e por outro a fábrica e o escritório. Hoje em dia, o trabalho e a própria 
vida se confundem: entre eles se formou um continuum sem frontei-
ras evidentes. 

O trabalho não está mais restrito aos horários e dias úteis. Sem-
pre estamos disponíveis, conectados a nossos celulares, dia e noite. 
Também nos finais de semana e nas férias. Podemos dizer que o perío-
do de férias difere do período de trabalho se em ambos estamos ativos 
e prontos para responder as exigências do trabalho? Em termos espa-
ciais aconteceu o mesmo: agora podemos trabalhar desde qualquer 
lugar e não exclusivamente do escritório ou da fábrica. Nossas casas 
e carros se converteram em espaços genuínos de trabalho graças aos 
desenvolvimentos tecnológicos. Inclusive trabalhamos, respondendo 
e-mails de forma obsessiva, da cama — lugar que Michel Foucault 
reconheceu como paradigma das heterotopias. 

As galerias de arte em Nova York tem como norma inquestio-
nável que o telefone da recepção não pode tocar mais de duas vezes e 
que os e-mails devem ser respondidos em menos de doze horas sem 
importar o dia e a hora que foram recebidos. Essas regras sintetizam 
as duas novas obrigações do trabalhador contemporâneo: disponibi-
lidade permanente e aceleração na execução do trabalho. O grau de 
tolerância à espera e ao atraso diminuem a passos longos. Você tem 
que responder, ou melhor, produzir, o mais rápido possível. O mantra 
é: ser mais rápidos é ser mais produtivos. 

As inovações tecnológicas respondem a essa necessidade. O Apple 
Watch, um dos mais recentes lançamentos da Apple —e enquanto 
escrevo, um novo produto deve ter aparecido invalidando essa afir-
mação— é o que melhor ilustra o dito anteriormente: um relógio que 
te permite falar por telefone, responder e-mails e mensagens instan-
tâneas, consultar a agenda ou os movimentos da bolsa de valores. É, 
quase, um escritório que pode ser levado no pulso. Ou, se preferir: um 
escritório protético. Não à toa, sua propaganda diz: "Receba e respon-
da suas notificações em um instante." Com esse tipo de smartwatches, 
não há desculpas para a demora, para o reflexo lento. Assim, o prin-
cípio da urgência se expande à todas as atividades. Por mais insignifi-
cante que seja a nossa função, de algo podemos ter certeza: é urgente. 
Devemos viver alertas, prontos para responder ao que nos é solicitado. 

Ao contrário do que os defensores da ciência nos prometeram, as 
inovações tecnológicas não nos libertaram do trabalho. Aconteceu o 
oposto: nós fomos acorrentados ainda mais a ele. As máquinas propi-
ciaram uma existência acelerada e cheia de estresse, longe da tranqui-
lidade do ócio que alguma vez foi previsto. 
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O anseio da disponibilidade permanente do trabalhador, que não 
é outra coisa que a produtividade e consumo sem pausas, reside no 
próprio coração do capitalismo. O desejo ao longo dos anos foi criar 
um trabalhador e um consumidor que não dormem, que trabalhem e 
comprem 24/7. Como argumenta Jonathan Crary, "O planeta é repen-
sado como um local de trabalho ininterrupto ou um shopping center 
de escolhas, tarefas, seleções e distrações infinitas, aberto o tempo 
todo. A insônia é o estado no qual a produção, o consumo e o descarte 
ocorrem sem pausa, apressando a exaustão da vida e o esgotamento 
dos recursos".

Quem não é capaz de ser um sujeito multitasking está condenado 
no mercado de trabalho e nas relações sociais —incluindo as amoro-
sas—. As obrigações de economizar tempo, ser mais eficazes e estar 
sempre disponível para o outro nos leva a ter que dedicar-nos a di-
versas funções ao mesmo tempo: trocar mensagens ao mesmo tempo 
que escreve um relatório, falar no telefone enquanto dirige, responder 
um e-mail enquanto janta. Você deve pular de função em função, mas 
também eliminar várias ao mesmo tempo. Aquele que falhar nesse 
frenético malabarismo é ineficaz: será um empregado deficiente, um 
mal amigo ou um insensível amante.

As interrupções, propiciadas pelos dispositivos portáteis que 
soam e vibram sem parar, são contínuas. Isso desenraizou momentos 
de intensa concentração ou, visto sob outra perspectiva, os momen-
tos de contemplação ou meditação. Nossa atenção não pode resistir a 
uma única atividade. Fazemos algo e, sem perceber, estamos fazendo 
outra coisa. Onde quer que estejamos, o pensamento, pulando de um 
assunto a outro, permanece em outro lugar. Enquanto isso, os dedos 
buscam nervosamente a tela do celular. A condição: total distração.

A pressa, olhada de perto, é um imperativo por acrescentar a ve-
locidade nas nossas ações, mas também é uma exigência por executar 
cada vez mais ações em um curto período de tempo. De forma mais 
simples: a pressa pretende que se desperdice menos tempo e, simul-
taneamente, que se faça mais coisas. Entendida dessa forma, como 
uma consequência de conduta do fenômeno da aceleração, se expli-
ca porque uma grande parte da população relata sentir um profundo 
cansaço permanente. A mente e o corpo ressentem ser mais velozes, 
ao se encontrarem forçados em realizar mais ações e sempre asse-
diados por uma nova função: nunca podem descansar. Assim como 
uma máquina que é obrigada a trabalhar a ritmos forçados durante 
um longo período de tempo, os sujeitos se superaquecem e terminam 
desgastados. 
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O fato de existir um cansaço geral foi percebido por muitos e se 
atribuíram diversos nomes para isso (burnout ou síndrome do esgota-
mento, neurastenia, síndrome da fadiga crônica ou, o favorito da Or-
ganização Mundial da Saúde, encefalomielite miálgica). Os sintomas:  
exaustão sentida por vários meses, enfraquecimento da memória, pro-
blemas de concentração, dificuldade para dormir ou insônia, dores 
musculares e nas articulações, enxaqueca, distúrbios digestivos (dia-
rreia, náusea, prisão de ventre). Se você lê essa lista, é difícil pensar 
em um habitante de qualquer cidade do mundo que não sofra pelo 
menos alguns desses sintomas. 

Estamos expostos a constantes golpes de informação. Diante de nos-
sos olhos não deixam de aparecer imagens. Ruídos visuais e sonoros que 
podemos apenas responder com ansiedade e apertando os maxilares. So-
fremos o que Roberto Calasso batizou como a doença do cheio: "A doença 
de quem vive em uma continuidade mental ocupada por um turbilhão de 
palavras entrecortadas, estúpidas imagens recorrentes, certezas inúteis e 
sem fundamentos, medos expressados em sentenças em vez de emoções."

Alguém —acho que foi Nietzsche, ainda que pouco importa se foi 
ele ou não— convocou os filósofos a tornarem-se psicólogos de sua 
época. Hoje, aquele que pretenda compreender o sujeito contemporâ-
neo, deve apropriar-se dessa ideia. A solução, se quiser captar algo do 
que nos acontece internamente, é arriscar-se a diagnosticar transtor-
no mentais coletivos. 

No entanto, o gesto deve ser feito a maneira inversa a que pro-
cede um psicólogo. Não há que começar estudando a psique, senão 
os fenômenos econômicos e políticos que a dão forma. É importan-
te ter claro: a lógica da aceleração, produzida pela voracidade do 
capital, gera uma determinada subjetividade. Não é que sejamos 
naturalmente estressados, distraídos, angustiados, senão que nos 
fizeram assim. Nossa subjetividade é mais um produto entre as infi-
nitas criações do capitalismo.

A duração das relações amorosas diminuíram notavelmente. O 
divórcio e a separação são práticas normalizadas inclusive dentro das 
classes mais conservadores da sociedade. Proliferam serviços on-line 
que oferecem divórcios expresso. Por pouco dinheiro e apenas em 
quatro passos, pode-se obter uma averbação de divórcio. Atenção: o 
mais significativo é que os casamentos duram apenas alguns meses e 
os divórcios acontecem cada vez mais antecipados. 

Essa degradação da estabilidade e duração das relações amoro-
sas é outro resultado da lógica da aceleração. O psicanalista italiano 
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Massimo Recalcati insiste: "A aceleração maníaca do tempo faz que 
a promessa amoroso do “para sempre” se torne ridícula, ingênua 
e inclusive estupidamente supersticiosa" Existe um "imperativo so-
cial do Novo" cujo princípio básico é que o durável é negativo, que 
nos faz desejar e desfrutar a novidade. "Exige um goze sempre novo 
e, consequentemente, vive as relações que se estendem no tempo 
como uma câmara de gás que terminam com a fascinação misterio-
sa do desejo".

Um dos elementos que definem a classe média, pelo menos no te-
rreno conceitual, é a estabilidade no trabalho. Em princípio, os passos 
na vida de qualquer membro desse estrato social seria: estudar, con-
seguir um trabalho relacionado com o que se estudou, ser promovido 
e ganhar um salário melhor, casar, ter filhos e aposentar-se. O futuro, 
para eles, estava claro e, literalmente, (as)segurado. 

Essa narrativa para qualquer jovem, soa, para dizer o mínimo, 
como uma promessa falsa. Temos em mente que em nossas vidas 
acontecerá o contrário: estudar não é garantia que obteremos um tra-
balho, conseguiremos um que não tenha necessariamente a ver com o 
que estudamos, teremos que assumir posições para as quais estamos 
superqualificados, mudaremos inúmeras vezes de trabalho, os contra-
tos serão por projetos específicos, faremos outsourcing, não seremos 
promovidos senão que nos demitirão diversas vezes, nos endividare-
mos. Os economistas gostam de englobar e explicar essa série de fenô-
menos sob o termo desregulamentação do mercado de trabalho, que 
significa a desaparição de obstáculos legais para contratar e demitir 
os trabalhadores. Adeus as prestações, adeus a qualquer possibilidade 
de aposentadoria e pensão. Bem-vinda a absoluta precariedade. 

Diante da promessa de estabilidade e do progresso, hoje em dia 
vivemos sob a incerteza e o dinamismo. Não sabemos o que está 
por vir nem o que nos espera. A clássica pergunta que nos fazem 
nossos pais ou o tio controlador acerca de como nos vemos daqui 
a cinco anos é ofensiva: o de menos é que o nosso futuro seja um 
mistério absoluto, o doloroso é que provavelmente viveremos em 
piores condições. Em um fato concreto sintetiza o distante que esta-
mos da confiança que disfrutaram as gerações anteriores: na ausência 
de seguro de gastos médicos (plano de saúde e/ou assistência de saúde 
pública e gratuita). Para os jovens, a saúde, ou seja, o futuro, não se 
encontra segurado: na nossa frente, encontramos apenas neblina. 

A pressão temporal nos sufoca: os dias são muito curtos para a 
quantidade de tarefas que temos que fazer. Por mais ágeis e eficazes 
que sejamos, por mais que nos apressemos, não podemos terminá-las. 
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Os efeitos? Estresse. Tensão física e emocional. Pressão alta. Bruxis-
mo. Nervosismo e intolerância. Ansiedade: estresse inclusive quando 
não há um fator externo que o cause, estresse sem motivo específico. 
Eczema. Apreensão. Ataques de pânico ou crises de ansiedade: pe-
ríodos que se experimenta um medo aguçado acompanhado de con-
dições como palpitações, suores, dores no peito, tremores, hiperven-
tilação, náuseas. 

A benzodiazepina (nomes comerciais: Rivotril, Xanax, Klonopin) 
é a droga com melhores resultados para controlar a ansiedade. Atua 
diretamente sobre o sistema nervoso central reduzindo a atividade 
elétrica cerebral. Seus efeitos são rápidos e contundentes. Foi pensa-
do para ser ingerido apenas ocasionalmente e durante curtos períodos 
uma vez que submergem a pessoa que o consome em um limbo sono-
lento em que, ainda que seja semifuncional, as respostas emocionais 
são quase inexistentes (a perda da libido é um dos primeiros efeitos 
secundários). No entanto, cada vez é utilizado por mais pessoas como 
um acompanhamento (ou um salva-vidas?) à sua vida cotidiana.  
O conta-gotas de Rivotril no bolso: um pouco antes de começar a tra-
balhar, outro pouco depois de comer e um pouco mais para poder 
dormir. Se observamos ao nosso arredor encontraremos um número 
considerável de pessoas sob efeitos do clonazepam. Basta observar 
os olhos: seu olhar perdido, aquoso e incapaz de gerar conexões os 
denunciará. 

A aceleração é confrontada com os limites biológicos (necessidade 
de dormir, fatiga, dores musculares). O corpo e a mente dos humanos 
colocam barreiras à velocidade. As pernas suportam até certo ponto: 
chega o momento em que não se pode correr mais rápido. Porém, 
a lógica da aceleração responde colocando a nossa disposição uma 
generosa quantidade de substâncias estimulantes. Vivemos imersos 
em uma cultura do doping: buscamos a estimulação necessária, o im-
pulso de energia que falta através de distintas substâncias. Trabalha-
dores de escritório e donas de casa que sem um café não conseguem 
acordar. Red Bull ou outra bebida energética para terminar a jornada 
de trabalho. Ingerir o que for necessário para inibir os neurotransmis-
sores que recebem sinais de cansaço e sono. O objetivo: embestar o 
sistema nervoso central para poder continuar trabalhando. 

É pouco surpreendente que as drogas características das últimas 
três décadas sejam aquelas que estimulam psíquica e fisicamente. 
Ainda que em um princípio sejam recreativas, a verdade é que são o 
suplemento ideal para os sujeitos acelerados, sujeitos que vivem sob a 
obrigação de responder (leia-se: trabalhar, amar, movimentar-se) com 
mais intensidade, a uma velocidade cada vez maior. 
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Consumir crystal meth ou metanfetamina de cristal se torna cada 
dia mais popular. Nas ruas, é mais conhecida como speed devido ao 
principal efeito que gera: um ataque de hiperatividade e de energia. 
Porém, a cocaína é a droga que ilustra com perfeição as necessidades 
contemporâneas. Roberto Saviano a descreve: "A heroína faz de você 
um zumbi. A maconha relaxa e deixa seus olhos injetados de sangue. 
A cocaína é outra história, é a droga performática. Com ela você pode 
fazer qualquer coisa. Antes que ela faça seu coração explodir, antes 
que seu cérebro vire mingau, antes que seu pau amoleça para sempre, 
antes que o estômago se torne uma chaga purulenta, antes de tudo 
isso você trabalhará mais, se divertirá mais, trepará mais. A cocaína 
é a resposta exaustiva à necessidade mais imperativa da época atual: 
a falta de limites. Com a cocaína você viverá mais intensamente. Se 
comunicará mais, primeiro mandamento da vida moderna. Quanto 
mais você se comunica mais é feliz, quanto mais se comunica mais 
goza a vida, quanto mais se comunica mais comercia sentimentos, 
mais vende, vende mais qualquer coisa. Mais. Sempre mais."

É devido a essas qualidades estimulantes que a cocaína deixou de 
ser uma droga recreativa. Com muita frequência é utilizada no trabalho 
para poder aguentar as longas horas e demandantes jornadas. Ao contrá-
rio que os consumidores de outras substâncias, o cocainômano é alguém 
produtivo e funcional, que é partícipe das dinâmicas sociais. É mais: um 
sujeito sob o efeito da cocaína, estimulado e eufórico, com rápidos re-
flexos e com muita segurança em si, com estímulos exaltados e que nun-
ca tem sono ou sente cansaço, poderia ser tomado como o modelo ideal 
desejado pela lógica da aceleração. Com ou sem cocaína, todos estamos 
encaminhados a esse modelo —inclusive com seus efeitos negativos—. 

A velocidade destruiu a possibilidade de dar as nossas vidas um 
sentido coerente e unitário. Acontece a mesma coisa quando adian-
tamos ou rebobinamos um filme: o olho não consegue discernir com 
clareza as imagens, os frames em vez de configurar uma sequência, 
produzem uma sucessão desordenada de significado. As experiências 
acontecem tão rápido que é impossível amarrá-las para que compon-
ham uma narração. 

As transformações são tantas e tão frequentes que o passado 
se torna rapidamente inútil. O que aconteceu não pode ser utiliza-
do como fonte de conhecimento porque o presente é absolutamente 
distinto. Enquanto a velhice era um referente de autoridade e sabe-
doria, hoje em dia é um peso. Basta observar o nosso cotidiano para 
descobrir que os vínculos com o passado já não existem, aquilo que 
sabíamos há dez anos atrás, hoje em dia é inútil. A novidade desloca o 
passado distante de nós. 
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Em paralelo a isso, a relação que mantemos com o futuro mudou 
drasticamente. Já não sabemos o que está por vir. Tampouco confia-
mos que as coisas estejam caminhando a um propósito maior. Aban-
donamos a ideia de progresso, a ideia de que a historia caminha a um 
futuro melhor. No lugar disso, existe a desconfiança e a incerteza dian-
te do futuro. Sentimos que o que experimentamos no dia-a-dia não 
tem direção, nem fim. A própria vida transcorre aceleradamente, não 
há continuidade entre cada um dos seus elementos. Qualquer evento 
é episódico: passa e desaparece. Se existe um princípio regente, é o da 
ausência de uma ordem sem sentido. A velocidade gera uma desarti-
culação e, cedo ou tarde, caos. 

Por isso existe uma grande quantidade de indivíduos deprimidos. 
Estão desorientados. Ou melhor, estão nauseados: não sabem aon-
de estão nem aonde vão. A realidade gira e gira de forma aleatória. 
Franco "Bifo" Berardi explica que "o caos é uma ordem demasiada 
complexa para poder ser analisado e governado pelo conjunto de cé-
rebros (humanos e mecânico) conectados". Em um mundo acelerado 
é impossível unificar uma narrativa aglutinadora e coerente a nossas 
vidas. O sentido da nossa existência foi roubado pela pressa.
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No azotar la puerta, no
Escapar con zancadas teatrales,

Simplesmente voltearse.

LUIGI AMARA

Desde 1789 até 1991, desde a tomada da Bastilha até o Tratado de 
Belavezha, o sonho foi o mesmo: empreender a Revolução. O desejo 
era mudar o mundo. Melhora-lo de repente. Tirar o poder de quem o 
ostentasse e transformar a sociedade desde a raiz. Tomar a qualquer 
custo as rédeas do Estado. Se fosse necessário, sacrificar a própria 
vida. Imolar. Utilizar as armas como catalizadoras do progresso, a 
violência como ferramenta de emancipação: "É verdade, a revolução 
deve ser violenta precisamente porque o Faraó não te deixará ir. Se 
o Faraó te deixasse ir, a revolução não teria que ser violenta" (Michel 
Hardt). 

Hoje parece que esse sonho é irrealizável. As tentativas por levá-
lo a realidade se demonstraram apavorantes. As boas intenções ter-
minaram em atrocidades horríveis. Em vez de trazer o prometido 
progresso, as revoluções desencadearam ondas de violência e morte. 
Em termos simbólicos, com a dissolução da União Soviética, o es-
pírito revolucionário entrou em crise. No imaginário coletivo, o fim 
do regime soviético incorporou a demonstração de que a opção de 
melhorar uma sociedade através da revolução era, pelo menos, um 
mal caminho. 

Além disso, as condições em todo o mundo mudou radicalmente: 
aconteceram determinadas mudanças estruturais que dificultaram a 
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aparição de revoluções tal como as entendíamos. O mais significativo 
é que está relacionado com uma serie de processos que acompanham 
a globalização capitalista, particularmente com o enfraquecimento do 
Estado e o estabelecimento de uma economia de mercado em todas 
as regiões do mundo. É algo que sabemos: as economias deixaram de 
ser nacionais e unificaram-se em uma única economia global dirigida 
pelas corporações e uma classe capitalista transnacional. Nessa ope-
ração, o Estado perdeu a relevância que tinha nos assuntos econômi-
cos e políticos. 

Com o enfraquecimento do Estado, com a diminuição da sua 
interferência, os revolucionários perderam seu alvo principal ou, no 
melhor dos casos, hoje possuem múltiplos alvos em que atirar se caso 
que queiram governar um território. Antes, era suficiente tomar o Pa-
lácio de Inverno ou Versalhes. O que é preciso conquistar agora? Os 
escritórios governamentais, a bolsa de valores, as casas dos empresá-
rios ou a sede de suas companhias? O objetivo do ataque deixou de ser 
claro. O Comitê Invisível, um coletivo anônimo de pensadores, afirma: 
"o poder já não reside nas instituições. Não há mais do que templos 
abandonados ali, fortalezas abandonadas, meros cenários – porém 
verdadeiros engodos para revolucionários. O impulso popular de in-
vasão do palco para ver o que se passa nos bastidores tem tendência a 
ser decepcionante. Mesmo os mais fervorosos adeptos do complô, se a 
eles tivessem acesso, não descobririam aí nenhum arcano; a verdade é 
que muito simplesmente o poder já não é essa realidade teatral a que 
a modernidade nos habituou." No passado, as revoluções aspiraram a 
controlar o Estado, e a partir daí, implementavam as transformações 
sociais necessárias. Com um Estado desmantelado, apareceu o prin-
cipal instrumento transformador, aquele em que se confiava para des-
encadear o processo. 

O tempo passa e em cada vez mais países a democracia é imposta 
como um modelo político. Além do seu real funcionamento, esse sis-
tema desincentiva as tentativas de levar a cabo uma revolução, devido 
a suas características. Pelo menos na teoria, se uma pessoa decide 
pelos seus governantes não haveria razão para querer usar a violência 
para trocá-los. Isso deveria ser feito através das eleições. Ninguém 
quer oferecer a sua vida de graça. Em princípio, existem uma série de 
mecanismos produzidos para resolver esses conflitos (manifestações, 
lobbying, greves, boicotes). Esses mecanismos institucionalizam e ca-
nalizam o conflito social, o que significa que exista menos oportunida-
des para que um apelo a armar-nos seja bem sucedido – elemento sem 
o qual o ideal revolucionário não se pode se concretizar. 

Vale a pena enfatizar: os problemas que as revoluções do passa-
do provocaram —a exploração, a desigualdade, a fome, a injustiça—  
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permanecem, porém a revolução deixou de ser uma opção viável para 
extingui-los. Em poucas palavras, a revolução desapareceu do imagi-
nário político. Haverá surtos de violência, haverá terrorismo, cabeças 
rolarão e haverá enforcados, mas não vai haver revolução: esta é fenô-
meno característico de outro momento histórico.

A crise da imaginação política que nos persegue é grave. Não 
existem propostas paralelas ao capitalismo e à democracia liberal. 
Cada vez que há a possibilidade de propor, Slavoj Zizek afirma: "É 
fácil imaginar o fim do mundo, um asteroide destruir toda a vida e 
assim por diante. Mas não se pode imaginar o fim do capitalismo, 
das formas de produção." Para o filósofo esloveno, uma prova infa-
lível disso é que, diante da infinidade de filmes apocalípticos (a vida 
terrestre exterminada por asteroides, pragas, epidemias ou guerras 
nucleares) existentes, não existe nenhum que retrate um mundo 
pós-capitalista. 

É significativo que os objetivos das agrupações políticas mais 
radicais não sejam alcançar melhores condições, senão recuperar as 
perdas. A luta é por retornar ao Estado de bem-estar de meados do sé-
culo XX. Nos casos mais dramáticos, o que é exigido, as vezes através 
da violência, são as promessas básicas do capitalismo liberal.

As observações de Francis Fukuyama permanecem como um 
zumbido de mosquito durante a noite. Parece ser que ele não estava 
errado, que de fato estamos presenciando o fim da História, o fim das 
ideologias. Mas é importante sublinhar: estamos diante do fim das 
ideologias, com exceção da capitalista. É evidente que nesse momento 
nos encontramos estancados no capitalismo e na democracia liberal. 
Não está claro onde está a saída. 

Um dos maiores obstáculos para que aconteça uma mudança sis-
temática é que estamos entregando-nos de forma consciente e incons-
ciente às demandas do capitalismo. "Já não trabalhamos para as nossa 
necessidades, mas para o capital. O capital gera suas próprias necessi-
dades, que nós, por engano, percebemos como próprias." (Byung-Chul 
Han). Somos seres auto explorados. Nós mesmo nos exigimos trabal-
har arduamente, consumir de forma desenfreada. Sem perceber, se-
guimos ao pé da letra as dinâmicas impostas por um sistema baseado 
na eterna busca de lucro e na exploração de uns sobre outros. 

No mundo inteiro, todos os dias, a qualquer hora somos teste-
munha do mesmo: shitstorms, ativismo digital. Vazamento de um des-
contentamento existente enorme e geral. Os sujeitos hostis obtêm um 
eficaz efeito calmante ao manifestar. E o sistema continua. 
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Os atos isolados são inúteis para transformar a realidade e, de fato, 
não fazem nada além de fortalecer o status quo. Existe aqueles que acre-
ditam que a revolução somente será possível reunindo diversas ações in-
dividuais. Não obstante, como declara o Comitê Invisível: "A História está 
aí para desmentir esta tese: seja a revolução francesa, russa ou tunisiana, 
de cada vez, a revolução é a resultante do choque entre um ato particular 
—a tomada de uma prisão, uma derrota militar, o suicídio de um vende-
dor ambulante de fruta— e a situação geral, e não a soma aritmética de 
atos de revolta separados. Essa definição absurda de revolução provoca 
os seus previsíveis danos: esgotamo-nos num ativismo que não se enraíza 
em nada, entregamo-nos a um culto mortífero da performance, onde se 
trata de atualizar a todo o momento, aqui e agora, a identidade radical 
– nas manifestações, no amor ou no discurso. Isso dura um tempo – o 
tempo do burn out, da depressão ou da repressão. E nada se muda."

Vivemos condenados a ser, de uma forma ou outra, parte do re-
demoinho. Atualmente não existem as condições, nem objetivas nem 
subjetivas, para resistir à aceleração que nos persegue. Impulsiona-
do pela ganância do capital, a velocidade acaba devorando qualquer 
coisa. A explicação: tudo está susceptível a ser parte de um intercâm-
bio comercial e, portanto, a ser contaminado pelo ritmo acelerado 
do capital. Nada está imune a modificação: nem os políticos nem os 
líderes sociais nem as ideias nem a amizade. A tendência já havia sido 
visualizada por Karl Marx: "Como no dinheiro não se pode perceber o 
que foi nele transformado, tudo, seja mercadoria ou não, transforma-
se em dinheiro. Tudo se torna vendável e comprável. A circulação se 
torna a grande retorta social, na qual tudo é lançado para dela sair 
como cristal de dinheiro. A essa alquimia não escapam nem mesmo os 
ossos dos santos e, menos ainda, as mais delicadas res sacrosanctae, 
extra commercium hominum [coisas sagradas que não são objeto do 
comércio dos homens]."

Qualquer objeto ou ideia que se incorpore aos princípios do in-
tercâmbio comercial será submetido pela lógica da aceleração. Será 
transformado em outra mercadoria: será vendido, consumido e ime-
diatamente será descartado por uma nova oferta. Isso também acon-
tece, no final das contas, com os atos subversivos. Aparecem, são 
invadidos pela aceleração e, com a mesma força que nasceram, desa-
parecem – assim como acontece com as tormentas tropicais. 

Se o grandiloquente e o estrondoso são inúteis na atualidade, tal-
vez devemos prestar atenção ao minúsculo, ao que é pouco perceptí-
vel. Possivelmente ai esteja contido o espírito modesto revolucioná-
rios da nossa época.
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Aqui o silêncio —
somente a voz da cigarra

penetra os rochedos.

MATSUO BASHÔ

A revolução francesa inaugurou uma forma particular de pensar a 
política e a História: assumiu-se que a realidade é transformável e me-
lhorável e, não menos significativo, que o homem pode propiciar essa 
melhora. Um otimismo desenfreado foi instituído, que converteu-se 
na coluna vertebral das filosofias políticas concebidas durante a Mo-
dernidade. Uma genuína obsessão nasceu com o homem: acreditava-
se que era possível moldar livremente a sua realidade política e social. 
Em outras palavras, apareceu uma política carregada de soberba vi-
rilidade. 

A proposta aqui apresentada é ir contra as ideias defendidas pelos 
modernos: não querer transformar, mas fugir. Assumir que, pelo me-
nos nesse momento, não podemos melhorar bruscamente a nossa rea-
lidade. Contra a arrogância daqueles que se sentem capazes de mudar 
o rumo da história e derrubar a quem seja, seguir um princípio, que as 
crianças costumam praticar com sucesso: quando não é possível des-
truir ou paralisar o inimigo, o mais sensato é escapar dele. Nomeemos 
Resistência tangencial a essa nova forma de pensar as atividades sub-
versivas políticas: uma resistência que se distancia da confrontação e, 
no lugar, sugere dar as costas, escapar. 

A arte da guerra de Sun Tzu revela-se como um interessante ma-
nual militar porque é como um manual antibelicista, um manual de 
guerra que explica como evitar a guerra. Seu ensinamento básico é 
que "é preferível subjugar o inimigo sem travar combate.". O objetivo 
é, antes de qualquer outro, eliminar o batalha: ganhar sem ter que 
chegar a disputa. 

O bom estrategista não é o mais forte nem o mais agressivo, 
mas aquele que compreende que "O menor erro pode ser fatal. Tenta 
colocar-te a salvo, e evita, se possível, entrar em choque com o ad-
versário. A prudência e a firmeza de um punhado de pessoas pode 
conseguir extenuar e dominar mesmo um exército numeroso. As-
sim, és ao mesmo tempo capaz de te proteger e de obter uma vitória 
completa."

Carente de fé no Progresso, a Resistência tangencial não assume 
que a história esteja encaminhada em direção a um fim superior ou 
que haverá uma melhora significativa na situação atual. Tampouco 
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tem a aspiração de melhorar o mundo. Aceita tranquilamente que 
possivelmente as coisas piorem. É uma resistência pessimista e des-
encantada, desprovida da ideia de um futuro esperançoso. 

A resistência tangencial não pretende empreender uma transfor-
mação radical à nossa atual condição. Anseia algo mais profano: tirar 
uns momentos de suspiro da velocidade. No fundo, unicamente o que 
se espera conquistar é escapar esporadicamente da aceleração. 

Gabriel Orozco observa: "Sempre vamos decepcionar alguém. A 
arte decepciona. Não é um espetáculo e não é entretenimento. É uma 
calçada. Uma lâmpada, ruidosa. Não é nada de outro mundo. É dece-
pção concebida, coisa quase real e chata para os espectadores do espe-
táculo." O mesmo aconteceria com a Resistência tangencial: poderia 
decepcionar e aborrecer aqueles que imaginam a política e a desobe-
diência como uma atividade heroica, construída por momentos ex-
travagantes e doador de generosos impulsos de adrenalina. O lugar 
da Resistência tangencial seria a cotidianidade. Resistir sem produzir 
heróis e estátuas. As (grandes) batalhas, os fogos de artifício e o san-
gue derramado por causas transcendentais. As grandes expectativas 
seriam desconsideradas. Não existiria a preocupação de impressionar 
o próximo ou a posteridade. 

Se o mundo não pode melhorar drasticamente por enquanto, tal-
vez o necessário é começar uma relação estética com ele. Cairíamos 
em um erro se confundíssemos a Resistência tangencial com a re-
sistência passiva. A segunda se baseia em uma frente negativa e tem 
como princípio básico os princípios camusianos. ("Que é um homem 
revoltado? Um homem que diz não. Mas, se recusa, não renuncia: 
é também um homem que diz sim, desde o seu primeiro movimen-
to."). O caso paradigmático desse tipo de resistência é o de Bartleby, 
personagem criado por Herman Melville. Esse escrivão, responde, a 
qualquer pedido de seu chefe, com a frase: "acho melhor não". Atra-
vés do não, evita fazer qualquer atividade que fosse imposta à ele. A 
Resistência tangencial, ao contrário, evita enfrentar —ainda que seja 
através da falta de ação—. É uma fuga. 

Nesse sentido, a Resistência tangencial também estaria longe 
da desobediência civil proposta por Henry David Thoreau e da resis-
tência pacífica a Mahatma Gandhi (satyagraha). Para essa, a chave é 
não cooperar com o sistema que se considera injusto. Deve-se atuar 
de maneira direta contra o opressor, porém sem utilizar a violência. 
Suas táticas são bastante conhecidas: manifestações pacíficas, boico-
tes, greves de fome, de trabalho e operações-padrão. A Resistência 
tangencial estaria longe desse tipo de ações para resistir à presente 
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situação porque não procura mudar o sistema desde dentro, senão 
viver transitoriamente fora dele. Essa seria a razão pela qual deixar de 
cooperar não seria um caminho. De fato, opondo-se ao mesmo fun-
damento da desobediência civil, a Resistência tangencial baseia-se em 
abdicar o confronto. 

Se há alguém com quem a Resistência tangencial tem parentesco 
é com os cínicos, a escola de filósofos da Grécia Antiga. Eles acredita-
vam que a capacidade de escapar era central, pois é a melhor maneira 
de evitar o sofrimento. Diz-se que Diógenes, um dos maiores cínicos, 
comentava sobre o tema: "Os animais o entenderam perfeitamente. As 
cegonhas, por exemplo, deixam para trás o calor torrencial do verão em 
busca de um clima mais ameno: ficam ali enquanto seja agradável e logo 
tornam a partir deixando lugar para o inverno, enquanto que as grous, 
que suportam o inverno, vivem no tempo do plantio para encontrar seu 
alimento. Os cervos e a lebre, a sua vez, descem das montanhas para as 
planícies e vales quando chega o frio; fazem seus ninhos em árvores que 
as convenha, protegidos do vento, quando vem a temporada de calor, se 
retiram aos bosques e a regiões situadas mais ao norte" 

Poucas concepções se assemelham a Resistência tangencial como 
a wu wei, um dos fundamentos do taoísmo filosófico. O conceito po-
deria ser traduzido literalmente como "não-ação" ou "não-intervenção". 
Porém, não deve ser confundido com a passividade, ascetismo ou a pre-
guiça. Não significa não agir, senão agir sem agir. Ou, em outras pa-
lavras, o fazer sem esforço. "Wu wei não é inatividade senão fazer de 
forma espontânea, natural" (Huainanzi).

O wu wei é, antes de tudo, simplicidade: fazer o menos possível. A 
tranquilidade e a debilidade são as virtudes máximas. No Tao Te Ching 
podemos ler: "O suave e o fraco vencem o rígido e o forte." O ponto está 
em manter-se atrás e abaixo, e não na frente nem em cima. Não avançar, 
mas recuar. Aquele que acompanha o wu wei, "[...] decresce, decresce. 
Até chegar-se a não-ação. Na não-ação nada deixa de agir. Conquista-se 
o mundo. Quando não se tem o que fazer. Quando se tem o que fazer. 
Não se conquista o mundo". Com a Resistência tangencial se poderia 
resistir sem realmente agir. Não se confronta, busca-se fluir entre o que 
acontece, aproveita com perspicácia as circunstâncias dadas. Essa é a 
razão pela qual não haveria um plano pré-existente. O necessário seria 
pouco. Ser espontâneo: agilidade e facilidade. Saber parar o que pode 
atingir-nos, evitar o que produz insatisfação ou o que nos oprime. Ser 
como a água que, desde a suavidade, resiste: 
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Sob o céu 
Não há nada mais fluido e suave do que a água 
Não há o que a iguala no ataque ao duro e forte 

Já que nada pode modificá-la. 
 

A fraqueza vence a força 
A suavidade vence a dureza.

LAO-TSE
Tao Te Ching

O sistema capitalista tem a capacidade de assimilar os atos sub-
versivos e incorporá-los a sua lógica. Uma vez detectados, são con-
vertidos em mercadorias e configurados pelos princípios mercantilis-
tas. É curioso: a visibilidade, que em outros tempos foi considerada 
um elemento positivo e necessário, hoje é uma punição. Quanto mais 
cresce a força de um movimento ou de um líder social, mais provável 
que seja neutralizado a partir de sua transmutação em um produto de 
consumo que, como qualquer outra mercadoria, está destinado a ser 
usado e descartado rapidamente. Por mais corrosiva que seja a crítica, 
quando se torna visível, é coisificada. 

A Resistência tangencial entenderia bem o anterior e evitaria a 
todo custo ser descoberta. Detestaria os refletores e os megafones. 
Sempre seria praticada em segredo, as escondidas. Não acreditaria 
no poder e na vitalidade da praça pública, por isso atua nos espaços 
e momentos mais íntimos. Seria, no amplo sentido do termo, micros-
cópica. Seria realizada, na maioria das vezes, sem cúmplices. Seria 
consciente de que atuar em coletivo hoje é perigoso porque abre a 
possibilidade de ser detectados, de ser consumidos. 

Desde a Grécia Antiga, a política é entendida como algo que tem 
a ver com o público. A palavra vem do grego pólis, cidade. Porém, ci-
dade aqui , mas que ser uma entidade espacial, significa "comunidade 
de cidadãos" (Aristóteles). A política, politké techne é, nesse sentido, a 
arte de viver em sociedade. Concentra-se em estruturar e regulamen-
tar a vida da polis, a vida social, com o objetivo de atingir a felicidade 
comum e em comum. 

À Resistência tangencial se preocuparia por algo diferente: o cam-
po do privado. Pouco lhe interessaria a organização governamental 
mais justa ou o sistema político ideal. Seu objetivo seria incidir sobre 
a conduta pessoal. A Resistência tangencial atuaria em um sentido 
inverso que a política tradicional: colocando o privado como o centro 
de suas preocupações. Antes que a res publica, a res privata.
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Cada vez que a Resistência tangencial fosse implementada, par-
tiria desde a especificidade e a singularidade. Não se apresentaria 
como uma obrigação nem como um imperativo transcendental, 
senão como um dom; e assim há que recebê-la: com leveza, sem obri-
gações, sem expectativas.  
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E não há maior beleza em ceder ao instante violento
E viver o resto do tempos em austero apartamento, 

conviver sem paixão?

ANTONIETA RIVAS MERCADO

A força do capitalismo atualmente, que bem poderia ser batizado 
como turbocapitalismo, deriva da lógica da aceleração. Graças à ela, 
é possível manter seu desejo insaciável por obter lucro. Aumentar a 
velocidade da produção, do consumo e dos movimentos financeiros é 
um dos mecanismos mais eficazes para manter a ganância capitalista 
em alta. Como consequências diretas: mover-se de um lugar a outro 
mais rápido, uma política oportunista que pensa a curto prazo, uma 
memória deteriorada, déficit de atenção, pressa, estresse e ansieda-
de, a impossibilidade de construir uma narrativa contra-hegemônica 
duradoura e coerente. Se queremos um exemplo visual: a lógica da 
aceleração é um redemoinho que atrai tudo para si para incorporá-lo 
ao veloz movimento circular regido pelos critérios mercantis. 

Essa é a razão pela qual qualquer tentativa de resistir ao estado 
das coisas atuais deve enfrentar a aceleração, a concepção de tempo 
sobre a qual repousa nossa época. Se conseguimos evadi-la, prejudi-
camos o sistema político e econômico atual – esse que nos obriga a 
ser sempre velozes. 

Giorgio Agamben apontou com razão que "toda cultura é, primei-
ramente, uma certa experiência do tempo, e uma nova cultura não é 
possível sem uma transformação desta experiência. Por conseguinte, 
a tarefa original de uma autêntica revolução não é jamais simples-
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mente "mudar o mundo", mas também e antes de mais nada "mudar 
o tempo".

Por isso é que a política por vir, aquela que vai ao fundo das coisas 
e é eficaz, deve ser uma cronopolítica. Isso quer dizer, uma política 
que transforme a relação com o tempo existente e construa outra di-
ferente. O principal objetivo é instituir uma nova concepção do tempo 
que desencadeie outra forma de estar no mundo, outra maneira de 
relacionar-se com os outros —sejam objetos ou indivíduos— que per-
mita, para dizer de forma contundente, outra vida. 

A reação natural frente a velocidade é buscar diminui-la. Ir mais 
lento. A ensaísta mexicana Vivian Abenshushan descreveu esse ânsia 
com precisão: "Não seria oportuno que alguém se desse a tarefa de 
inventar uma nova máquina, a Máquina da Lentidão, um artefato im-
possível, capaz de desacelerar o tempo e de reconquistar as horas de 
ócio, as caminhadas lentas e sem rumo, as leituras prolongadas em 
posição horizontal?"

Existe um número considerável de tentativas para conquistar 
essa desejada desaceleração. Talvez o mais importante seja o slow 
movement, cujo objetivo primordial é, como seu nome indica, desace-
lerar o ritmo de nossas vidas. O logotipo que seus membros utilizam é 
um caracol. Defendem o slow sex, o slow fashion, o slow gardening, o 
slow traveling, a slow food. Essa última vertente, que pretende que os 
alimentos sejam cultivados, preparados e comidos lentamente, é a que 
mais repercussão teve: tem milhões de seguidores em todo o mundo, 
existem luxuosas lojas baseadas em seu credo e guias de restaurantes 
que seguem seus princípios. Se tornou um verdadeiro pretexto para 
que os turistas visitem determinadas regiões. Slow food, além de ser 
popular, converteu-se em um próspero negócio. 

O potencial econômico da lentidão não passou desapercebido. 
Em 1999, foi fundada a The World Institute of Slowness, um orga-
nismo dedicado completamente a SlowConsulting®. Eles próprios 
definem-se como os "principais assessores do mundo para entender 
a estratégia organizacional, empresarial e de marca em câmera len-
ta". Sua especialidade é a conformação de SlowBrands®, marcas cuja 
identidade empresarial está baseada na lentidão. 

A ideia de que devemos ir "mais lentos" está cada vez mais di-
fundida e chegou a infestar o discurso dos mais diversos e impen-
sáveis atores políticos. Em sua encíclica Laudatio si, o papa Francis-
co I argumenta que o sistema atual, no qual a natureza é explorada 
desenfreadamente e nos é imposto um "consumismo obsessivo" e 
uma "cultura do descarte", desencadeou uma crise socioambiental. 
Aquecimento global, poluição, esgotamento e deterioração dos re-
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cursos, perda da biodiversidade e, junto com isso, deterioração da 
qualidade de vida humana, degradação social, desigualdade. Entre 
as suas propostas para sair da dupla crise, destaca-se a de abrandar:  
"Temos de nos convencer que, reduzir um determinado ritmo de pro-
dução e consumo, pode dar lugar a outra modalidade de progresso e 
desenvolvimento."

Além das boas intenções, as tentativas empreendidas por desace-
lerar foram suficientes para poder afirmar que essa estratégia é inútil. 
Não foi possível interromper a velocidade e, muito menos, desativar 
a lógica aceleradora —na verdade essas tentativas sempre terminam 
sendo incorporadas a ela—. Numa rápida TED talk que dura apenas 
alguns minutos, Carl Honoré, o guru mais conhecido da lentidão e 
autor do reputado best-seller sobre o tema, aceita seu próprio fracasso 
"A grande ironia de publicar um livro sobre a lentidão é que você tem 
que sair correndo para promovê-lo o mais rápido possível. Eu tenho 
passado a maior parte do meu tempo atualmente indo de cidade a 
cidade, estúdio a estúdio, entrevista a entrevista, servindo pequenas 
porções do livro. Porque todos hoje em dia querem desacelerar, mas 
querem aprender como desacelerar de maneira rápida." Ele mesmo se 
dá conta de como, por mais que se procure resistir, as forças da acele-
ração o obrigam a ir depressa. 

Outra história ilustrativa: Project Alabama é uma empresa para 
a qual produzir de forma local, lenta e cuidadosamente era a chave. 
Recebeu grande elogios da revista Vogue e começou a se tornar um 
negócio lucrativo. A popularidade e o sucesso foram sua condenação: 
os sócios decidiram subcontratar a produção à empresas estabeleci-
das na Índia. A lentidão acabou cedendo com facilidade lugar à velo-
cidade e à promessa de trazer incremento aos ganhos. 

O problema é claro: a própria lentidão acaba por oferecer-se como 
mais um produto, cedo ou tarde torna-se uma mercadoria e é incor-
porada a dinâmica acelerada do capital. Ao fazer isso, seu eventual 
poder subversivo desaparece. Cede à velocidade. Não há exceções, no 
mundo atual, o lento sempre termina convertendo-se em algo rápido. 

Carl Honoré argumenta que a velocidade é um hábito. Essa é a 
opinião generalizada entre os defensores da lentidão. Acreditam que 
o culto à velocidade é um costume que pode ser erradicado por escol-
ha. Descartam a força do capital. Não percebem que a velocidade é 
uma das principais necessidades do sistema capitalista para manter 
sua ambição de enriquecimento alta. Mais que um peso individual, a 
aceleração é uma necessidade sistêmica. Funciona como combustível 
de um sistema cuja aspiração principal é obter crescimento do lucro. 

A aceleração deve ser analisada como um fenômeno estrutural. 
Ao fazer isso, entenderemos porque o voluntarismo é algo inútil. Por 
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mais que desejemos e busquemos desacelerar nossas vidas diariamente  
(ou se queremos ser mais ambicioso, o mundo) não teremos sucesso. 
Enquanto não se abandonem os princípios básicos do sistema que nos 
impõe a velocidade, a lentidão resulta impossível: é como estar des-
cendo uma ladeira com um carro sem freios e querer parar. A inércia 
existente tem uma potência imparável. 

Se queremos escapar da aceleração, temos que desobedecer aos 
que defendem e propagam a lentidão. Sem perceber, são escravos da 
velocidade. Jogam sob suas regras e as reproduzem. Resistir requer 
uma ação mais radical, que seja verdadeiramente antissistêmica. Não 
se resiste à velocidade querendo detê-la, mas saindo de sua dinâmica. 
Como conseguir isso? Interrompendo o transcurso do tempo. Lutan-
do contra ele. 

O constante uso do termo —entendo-o como um "momento mui-
to breve" (Dicionário português Michaelis)— nos faz esquecer que o 
instante, mais que uma unidade de medição do tempo, é uma expe-
riência temporal particular. Como diz a sabedoria popular, o instante 
dura apenas alguns segundos, mas a definição não é essa, senão que 
graças a esse momento fugaz perde-se a noção do passar do tempo. O 
instante é uma faísca que nos desloca da história. As horas são para-
lisadas, as datas são abolidas. Simplesmente: o tempo se interrompe. 
A sucessão desaparece. 

O instante surge como o acontecimento: de repente e de surpresa. 
Nunca é algo esperado. É um imprevisto que desregula o estado das 
coisas. Um tropeço que suspende a normalidade e introduz uma des-
continuidade. É dilacerante: sempre produz uma incisão. 

Embora o instante tenha uma curta duração, todos os tempos es-
tão conectados a ele. O que aconteceu, acontece e acontecerá aparece 
como um brilho que nos cega. Absoluta presença. Diante de nossos ol-
hos, em um permanente aqui e agora: tudo. O instante é, permita-me 
uma comparação óbvia, uma espécie de aleph borginiano. 

O maior erro seria acreditar que o instante constitui uma expe-
riência semelhante à que emana a doutrina do YOLO. You only live 
once (você só vive uma vez) se tornou, desde que o rapper Drake o po-
pularizou em uma canção, o lema de grande parte da juventude. Esse 
tipo de hedonismo extremo não é uma crítica ao sistema capitalista 
de exploração, mas o elo final da ética de consumo. Não nos convoca 
a viver uma vida plena na qual percebemos que a liberdade significa 
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não precisar de nada. Em vez disso propicia um desejo desaforado de 
possuir. O objetivo é enriquecer-se rápido e gastar na mesma velocida-
de. A ação chave torna-se esbanjar. O ideal: carros de luxo e esporti-
vos, iates, helicópteros e aviões privados, Chanel, Dior, Louis Vuitton 
e Hermès, caviar, animais exóticos, relógios ostentosos, champanhe, 
mulheres —porque os corpos se consumem como qualquer produ-
to—. Tudo isso exibido através das redes sociais. (Veja a conta de Rich 
Kids em Instagram, onde fotografias são compiladas sob o principio 
"Eles tem mais dinheiro que você e isso é o que eles fazem".)

No mundo financeiro a prática de colocar a totalidade dos recur-
sos pessoais em um investimento é chamado de YOLOing. Apostas 
nas que pode-se ganhar importantes quantidades de dinheiro rapida-
mente e, em paralelo, existem grandes possibilidades de perder tudo. 
Investimentos de alto risco nos quais a volatilidade é a característica 
essencial. O garantido: generosas doses de adrenalina, estresse e an-
siedade. Fazer negócios como se estivesse jogando em um cassino de 
Las Vegas depois de inalar cocaína, beber um Martini ou tomar um 
Xanax. 

O YOLO, espécie de carpe diem capitalista, é bastante diferente 
do instante —que requer recolhimento e promove um relacionamento 
com a realidade que não pretende ser de consumo ou exploração, mas 
de mútuo benefício—. Se queremos mais precisão, o instante impõe 
uma comunhão entre o homem e seus semelhantes, entre o homem e 
os objetos, entre o homem e a Natureza. 

A experiência do instante nos obriga a esquecer-nos. Cortamos 
com o nosso passado e com nosso futuro. O Eu se dissolve e nos tor-
namos todos os homens. Ou melhor: nos tornamos qualquer homem 
ou qualquer mulher. Somos o outro. 

Comunhão total, no instante os opostos e as dualidades desapa-
recem: união do eu e você, mas também do aqui e do lá, da luz e da 
sombra, do silêncio e do ruído, da calma e do movimento, da vida e 
da morte. A distinção entre os indivíduos desaparecem, assim como a 
barreira entre os sujeitos e os objetos. No instante, como podemos ler 
em Chândogya Upanisad, "você é isso".

O instante é como um abraço através do qual os opostos entram 
em harmonia. Funciona sob a forma de feitiço animista que nos im-
pulsiona a vibrar em uníssono com o cosmos, incorporar-nos a seu 
ritmo —que não é outro senão o tempo primordial—. Compreendido 
dessa maneira, o instante está relacionado com a mística devido a que 
o indivíduo ao experimentá-lo entra em união com algo que está além 
dele, conecta-se com outro lugar e outro tempo —com o divino, have-
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riam dito no passado—. No vocabulário religioso: é um êxtase, uma 
exaltação contemplativa. Finalmente, é uma experiência sagrada. 

O instante é algo parecido ao satori do zen budismo. Embora a 
tradição aponta a impossibilidade de se aproximar do satori através 
da palavra, existem duas descrições que servem para abarcar a relação 
entre ambos conceitos. Uma é de D.T Suzuki: "Ter a experiência-de-
satori não é mais que experimentar uma abertura à nossa atividade 
mental em sua raiz fundamental, quando essa atividade ainda não 
há estabelecido diferenças e ainda não se encontra fixada em algo 
que possa ser definido de forma categórica como “isso” ou “aquilo”" 
E outra, uma de Gabriel Orozco: "Chutar uma lata, aplaudir, arrotar, 
estralar os dedos, piscar, beijar. O acidente, a revelação, a interrupção 
(o que nos envia a outra estado). A rua, o exterior, exteriorizar o ruído 
do outro."

Devemos estar preparados diante de uma possível confusão: o 
instante não é o mesmo que o acontecimento (l’événement) —concei-
to de moda entre os teóricos contemporâneos—. O acontecimento, tal 
como descreve Slavoj Žižek, é "algo traumático, perturbador, que pa-
rece acontecer de repente e que interrompe o curso normal das coisas; 
algo que surge aparentemente do nada, sem causas discerníveis, uma 
aparência que não tem uma base sólida”. Até aqui, na verdade, não 
haveria maior diferença entre o instante e o acontecimento. Ambos 
compartem a espontaneidade, a imposição de uma descontinuidade e 
o transbordamento da ordem causal. Entretanto, como diz uma fra-
se de Nietzsche que foi retomada por Alain Badiou, o acontecimento 
"divide a história do mundo em duas". Assim como as revoluções fi-
zeram, sacode a realidade: a transforma radicalmente e para sempre. 
Pelo contrário, o instante introduz uma mudança transitória. A expe-
riência temporal que impõe dura um breve lapso de tempo e, depois 
que passa, não deixa rastro. 

Se chama "point vélique" o ponto de convergência que ocorre 
quando a vela de um barco é empurrada pelo vento e pela resistência 
exercida pelo mar contra o casco. Essas duas forças geram um equilí-
brio momentâneo ao encontrar-se. A imobilidade e o movimento fun-
cionam simultaneamente: eles criam uma firmeza que gera uma pro-
pulsão. O único rastro deixado por essa sinergia é um assobio. Gaston 
Bacherlard gostava de utilizar em suas classes esse termo proveniente 
da náutica para explicar o que é um instante. 

Um equivalente conceitual do instante, segundo me apresentou 
o artista Abraham Cruzvillegas, é o infra-mince de Marcel Duchamp. 
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Existem definições do infra-mince que comprovam o dito anterior-
mente (por exemplo: o infra-mince é uma "tensão intersticial, na qual 
o tempo desaparece no instante e o movimento integra-se no desejo 
para converter a possibilidade em fato", por apenas mencionar uma). 
Não obstante o melhor caminho é ser fieis a Duchamp, para quem dar 
uma definição precisa do infra-mince é impossível e a única forma de 
aproximar-se a seu sentido é através de exemplos: 

 - A quentura de um assento (que acabou de ser deixado) é infra-
mince 

 - O portão do metrô – naquele último instante em que as pessoas 
o atravessam / infra-mince

 - Calças aveludadas – o assobio produzido no roçar das pernas 
ao caminhar é um infra-mince sinalizado pela sonoridade (isso 
não significa um infra-mince sonoro) 

 - A diferença entre o contato / da água, do / chumbo fundido, / ou 
de um creme e / o das paredes do / próprio container girando 
em volta do líquido... a diferença entre esses dois contatos é 
infra-mince

 - Reflexos de luz sobre diferentes superfícies mais ou menos po-
lidas

 - O possível é um infra-mince. A possibilidade de muitos tubos 
de cores derivarem um Seurat é a “explicação” concreta do 
possível como infra-mince.

 
O instante é, por fazer novamente uso das palavras de D.T. Suzuki 
"o momento em que a mente finita compreende que tem raízes no 
infinito". Através do instante, desde a nossa condição de mortais, aces-
samos a um momento de eternidade: um momento em que o tempo 
está detido. O instante é o não-tempo, breve suspiro em que o futuro 
é anulado. (Não será essa a eternidade, não um "para sempre", mas a 
procrastinação eterna e sem fim?)

Gaston Bacherlard acertou ao sublinhar com tanta força que o ins-
tante não tem duração. Não é possível dizer que tenha um início nem 
um fim. Por tanto, também não possui contorno. "Ele não tem duas 
faces, é inteiro e único." A pesar disso, o instante não é um círculo. No 
máximo, se parece a um ponto. É pequeno, amorfo, pouco perceptível, 
fugaz. Seus rasgos estão desbordados e é impossível defini-lo. Por essa 
razão, não se pode medir nem contabilizar. Muito menos, como muitos 
gostariam, comercializá-lo. É, por definição, autonomia radical. 
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O instante é como piscar: um ato impulsivo e passageiro que nos 
separa da realidade circundante por um momento. 

A magnitude do instante é inesgotável. Lembre-se o que dizia 
Francis Bacon: "Nada é mais vasto que as coisas vazias”.
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Nos domínios de que tratamos aqui, 
o conhecimento existe apenas em lampejos. 

O texto é o trovão que segue ressoando por muito 
tempo.

WALTER BENJAMIN

Como qualquer outra revelação, o caminho para o instante deve ser 
percorrido por cada um. O instante é um ato pessoal, uma experiência 
que ninguém pode ter por nós. Por essa razão, é incomunicável e as 
tentativas de capturá-lo são inúteis. Tentamos agarrá-lo e se evapora 
em nossas mãos, não dá tempo nem sequer de nomeá-lo. 

O instante é uma experiência disponível para qualquer um. É uma 
experiência que conhecemos bem, que enfrentamos com frequência. "To-
dos vivemos —ainda que sempre nos esquecemos— um momento em 
que a sucessão temporal se interrompe. Um momento de epifania, co-
munhão, visão. Apesar de sua natureza fugitiva, através desses momen-
tos todos vislumbramos nossa realidade, nossa verdadeira pátria. Somos 
de lá, um lá que é um aqui. Todas as idades e todas as circunstâncias são, 
as vezes, favoráveis a essas revelações: a infância ou a velhice, a exaltação 
do amor ou a ausência da melancolia, ao caminhar por uma cidade po-
pulosa ou em uma paisagem solitária, frente a um muro que se fecha 
o diante do mar que se abre, diante da morte ou na alegria de ver uma 
árvore e duas nuvens. Sozinhos ou acompanhados. Não, o tempo não é 
puramente sucessão: existem rupturas que chamamos, não exatamente, 
epifanias: momentos em que a sucessão transcende. Não somos mera 
temporalidade. É evidente: Octavio Paz fala sobre o instante.
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O instante está contido nos gestos mais simples: não no extraor-
dinário, nem no excepcional, mas no simples cotidiano. Encontra-se 
no plano do contingente. Vale a pena sublinhá-lo: o instante não é 
propriamente uma raridade. Gabriel Orozco propõe que o importante 
é "movimentar as coisas com os pés. Chutar, chutar. Um simples gesto 
que permita a contemplação". Esse pode ser um bom início para os 
que buscam acessar o instante: o importante são as pequenas ações; 
não há que por atenção no além, mas no aqui e agora. 

O instante tem uma enorme potência subversiva. É uma expe-
riência temporal capaz de neutralizar a velocidade na que estamos 
sujeitos. Permite fugir do tempo atual e da lógica da aceleração que 
arrasa tudo.

Para desencadear o instante não é suficiente saber o que é. Como 
se trata de uma experiência, devemos encontrar uma práxis para 
aproximar-se a ele. A práxis, como é definida por Adolfo Sánchez Váz-
quez, é "o ato ou conjunto de atos em virtude dos quais um sujeito 
ativo (agente) modifica uma matéria prima dada. É um saber que as-
pira a conhecer o mundo e atuar sobre ele". De acordo com uma frase 
acertada de Antonio Labriola, a práxis vai "da vida ao pensamento e 
não do pensamento à vida".

Ainda que práxis deriva do grego antigo πράξις (prática), deve 
ser entendida como uma atividade teórico-prática. É um ato que vai 
além da simples contemplação, envolve reflexão. Funciona como o 
trabalho de um artesão: uma sincronização entre a mão e a cons-
ciência. Se assumimos que as coisas são assim, devemos apostar 
pela criação de uma Filosofia prática do instante que fomente a 
aparição de instantes dentro de nossas vidas diárias. Ou seja, que 
instaure momentos baseados em outra experiência temporal, que 
consiga escapar da aceleração. 

Essa é apenas uma proposta de resistência tangencial: uma resis-
tência que oferece a possibilidade de escapar, pelo menos esporadica-
mente, da velocidade que nos sufoca. 

A Filosofia prática do instante seria uma filosofia em um sentido 
pouco convencional porque não seria sistemática e não estaria interes-
sada nos problemas tradicionais da disciplina. Encontrar a verdade, 
assim como proceder de forma objetiva e racional, seriam questões 
secundarias. Seu interesse é mais terrenal: quer transformar a vida. 

Ao que a Filosofia prática do instante aspira ao fomentá-lo é ge-
rar, por um momento, outra forma de estar no mundo, de relacionar-
se com o outro e com os objetos. Quer criar uma vida diferente. Nes-
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se sentido, a filosofia é uma forma de vida, uma sabedoria. Michel 
Onfray expõe que, em suas origens, "A filosofia se propõe a atingir 
uma forma de viver melhor, o bem-estar, a qualidade da existência.  
O que está em jogo é a própria vida, e as diversas formas de sabedoria 
propõem técnicas para concretizar com maior alegria e boa ventura 
e com o mínimo de dor e sofrimento possível". A Filosofia prática do 
instante pretende retomar essa concepção da filosofia. 

André Breton repetia: «Transformar o mundo, disse Marx. Mudar 
de vida, disse Rimbaud. Estas duas expressões, para nós, são uma única 
palavra de ordem.» A Filosofia prática do instante abandona essa inge-
nuidade surrealista e toma sério partido por Rimbaud. Tem a certeza de 
que transformar a vida não significa transformar o mundo. Isso não a 
preocupa muito: sabe que possui as ferramentas para desordenar pro-
visionalmente a realidade imediata, quer dizer, a experiência temporal. 

Pode-se argumentar que a Filosofia prática do instante é egoísta 
porque, no fundo, o que ela quer é diminuir as angústias pessoais: fu-
gir do sofrimento e da pressão imposta pela aceleração. É certo. Com-
preende os problemas a solucionar, antes que qualquer coisa, como 
uma questão de qualidade de vida. Ou talvez, para falar em termos 
psicanalíticos, como uma questão de cura. 

De forma concreta, a Filosofia prática do instante não seria mais 
que uma série de práticas que permitiriam desencadear o instante. 
Seriam práticas (ou táticas) livres, não técnicas (ou estratégias) dadas. 
É impensável a redação de um manual que estabelecesse os procedi-
mentos a serem seguidos. Seria absurdo querer sistematizar as pos-
síveis práticas que a comporiam. Sabe-se que, devido a elas —e com 
um pouco de sorte— é possível atingir o instante, mas é impossível 
conhecer de antemão o caminho que deve ser feito para alcançá-lo. 
Como escreveu Guy Debord nas instruções de Jeu de la Guerre, o fa-
moso jogo de mesa que produziu em colaboração com sua esposa Ali-
ce Becker-Ho: "Os princípios estão claros, mas sua ativação é incerta."

Enquanto estão enraizadas a contextos delimitados, as práticas que 
conformariam a Filosofia prática do instante deveriam mudar cada vez 
que fossem ativadas. A prática que é útil em um determinado momento-
lugar deixaria de funcionar em caso que esse mude. Não chegam a ser 
universais. Seriam pessoais e teriam que se reinventar a cada momento. 
Haveria que habituar-se a uma infinita abertura, a deixar ir. 

A Filosofia prática do instante é um recipiente vazio cujo conteú-
do deve ser criado continuamente. 

Ninguém pode indicar-nos qual é o caminho exato para experi-
mentar o instante. Cada um deve encontrar seus próprios mecanis-
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mos, suas próprias práticas. Desde a intimidade, desde a especificida-
de. Com criatividade e imaginação. 

Se tento recapitular, descubro várias práticas que foram eficazes 
em diferentes momentos da minha vida. De forma nenhuma são gene-
ralizáveis. Muito menos exemplares. Quando muito, funcionam como 
prova da condição terrena do instante, de sua simplicidade e sua pra-
ticabilidade.

Durante vários anos meu pai teve sobre sua escrivaninha uma 
fotografia na que eu estou dormindo em um carrinho no meio de uma 
manifestação. Eu deveria ter, mais ou menos, dois anos. Pela minha 
idade, suponho que manifestavam para apoiar o levantamento arma-
do do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). Na minha 
família, conformada por um grupo de comprometidos comunistas de 
salão, as manifestações representavam uma ação política, mas tam-
bém uma forma de socializar e conviver: quando terminavam, nos 
reuníamos com primos e tios em uma esquina determinada para ir 
a comer em um mesmo restaurante. As manifestações funcionavam 
como um substituto da tradicional comida familiar de domingos. 

A minha relação com as manifestações mudou durante a adoles-
cência (essa etapa da vida que, segundo Julia Kristeva, está marcada 
pela síndrome do kamikaze). Continuei indo com frequência às ma-
nifestações ainda que pouco me importava a causa que estava sendo 
defendida ou conviver com conhecidos. Agora que penso, tampouco é 
que confiasse na manifestação como estratégia de resistência. 

O que eu fazia, assim que chegava, era separar-me dos contin-
gentes centrais da manifestação, para deslocar-me às periferias. Ai 
encontrava o chamado black bloc: jovens vestidos de preto, com 
o rosto tapado, relacionados principalmente com o anarquismo. 
Eram, para ser sincero, grupos de choque que, armados com esti-
lingues, pedras e paus, dedicavam-se a cometer atos violentos. Me 
tapava o rosto improvisadamente com um cachecol e me misturava 
entre eles. E assim, desde o anonimato coletivo, participava da re-
volta: quebrar um para-brisa ou uma vitrine com um pedrada, chu-
tar os escudos da tropa de choque, roubar uma loja de conveniência 
que acabava de ser vandalizada. 

A revolução e a revolta são dois fenômenos muito diferentes. É 
irrelevante que tenham alguma semelhança, derivam de duas con-
cepções opostas de tempo. O pensador italiano Furio Jesi foi quem 
percebeu isso: "Se, de acordo com o significado habitual de ambas 
palavras, a revolta é um repentino foco de insurreição que pode ser 
inserido dentro de um projeto estratégico, mas que, por si só, não 
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implica uma estratégia a longo prazo, e a revolução pelo contrario é 
um complexo estratégico de movimentos insurrecionais coordenados 
e orientados relativamente a longo prazo aos objetivos finais, então 
se poderia dizer que a revolta suspende o tempo histórico e instaura 
rapidamente um tempo em que tudo o que é cumprido vale a pena por 
si só, independente das suas consequências e das duas relações com 
o complexo da transitoriedade ou da perenidade em que consiste a 
história. A revolução estaria, ao contrário, inteira e deliberadamente 
imersa no tempo histórico.".

A revolução é futurocêntrica, já que pensa no futuro mais que 
qualquer outro elemento. Seu único objetivo é garantir um futuro me-
lhor. O procedimento dos revolucionários consiste em elaborar um es-
quema detalhado de como será o mundo que desejam e articular uma 
série de passos pontuais para poder alcançá-lo. Sua temporalidade é 
a longo prazo. Um revolucionário genuíno está disposto a sacrificar o 
seu presente e prol do amanhã porque conhece parte de um processo 
histórico que o excede como indivíduo. A causa vale mais que a vida. 
A revolta, por outro lado, é uma insurreição espontânea. Os rebeldes 
não pensam além do presente. A sua única preocupação é atingir o 
triunfo na batalha em que estão imersos: o importante é esse momen-
to. Eles não sabem bem quais as consequências que suas ações terão. 
Vista desde dentro, a revolta é "absolutamente autônoma, isolada, vá-
lida em si mesma". Quando você está participando da revolta, quando 
a "epifania violenta" está em andamento, as ações acontecem em um 
presente puro, em um eterno estático. 

A revolta é uma insurreição que aparece de repente para colocar 
em parêntesis a evolução da história: suspende o tempo mediante um 
estouro de violência. Quando participamos de uma revolta, o futuro 
e o passado não existem. Tampouco o presente. O tempo deixa de 
transcorrer. Estamos apenas ai, nesse lugar e nesse momento. Nada 
mais importa. 

A revolta também significa um encontro com o outro. Quando 
acontece, gera uma comunidade improvisada. O indivíduo revoltado 
torna-se parte de uma coletividade que o transcende. Não forma uma 
massa (agrupação unitária, disciplinada, que marcha ao uníssono e 
compartilha uma série de princípios ideológicos básicos) como fazia 
a revolução. Os rebeldes formam um conjunto amorfo momentâneo, 
que surge espontaneamente e cuja união está enraizada em laços afe-
tivos. A solidão e alienação do homem urbano é dissipada mediante a 
aparição de uma comunidade, que não deixa de ser uma comunhão. 
Outra vez, Furio Jesi: "É possível amar uma cidade, reconhecer suas 
casas e suas ruas nas memórias mais remotas ou afetivas; mas apenas 
no momento da revolta a cidade realmente se sente como a própria 
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cidade; própria, por ser minha e ao mesmo tempo dos outros; própria, 
por ser o campo de uma batalha escolhida pela comunidade; própria, 
por ser o espaço circunscrito no qual o tempo histórico está suspenso 
e no qual cada ação vale por si mesma, nas suas imediatas consequên-
cias. Nos apropriamos de uma cidade fugindo ou avançando na alter-
nância dos ataques, muito mais que jogando, de crianças, nas suas 
ruas, ou passeando pelos mesmos lugares com uma garota. Na hora 
da revolta, deixamos de estar sozinhos na cidade."

Nunca pude ler poesia em inglês porque ignoro a pronunciação 
adequada de muitas palavras: entendo o que dizem, mas não consi-
go aprender como o dizem. Espanholizo os sons e o sotaque. Minha 
leitura é cortada e sem ritmo. Isso me impede continuar e reativar o 
ritmo dos poemas.

Se tiramos os poemas de seu ritmo, deixam de fazer sentido. Tor-
nam-se um monte de metáforas vagas. E, o mais grave, a possibilidade 
de obter uma experiência poética torna-se praticamente impossível. 
Em que consistem essas experiência poéticas? Octavio Paz explica: 
"Cada vez que o leitor revive realmente o poema, atinge um estado que 
podemos, na verdade, chamar de poético. A experiência pode adotar 
esta ou aquela forma, mas é sempre um ir além de si, um romper os 
muros temporais, para ser outro." E continua: "A poesia coloca o ho-
mem fora de si e simultaneamente o faz regressar ao seu ser original: 
volta-o para si. O homem é sua imagem: ele mesmo e aquele outro. 
Através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem- esse perpétuo 
chegar a seu- é. A poesia é entrar no ser."

As imagens poéticas apresentam, em um só momento, uma plu-
ralidade de eventos contraditórios. Anulam as diferenças e as opo-
sições. Os princípios lógicos e os critérios de sucessão temporal são 
inoperáveis. Diante da metáfora, existe exclusivamente percepção. As 
barreiras conceituais desaparecem e entramos em comunhão: um en-
contro com a alteridade em que torna-se evidente que eu sou você e 
isso é aquilo. 

Ao ler poesia e reviver as imagens rítmicas que a compõe rom-
pe-se a sucessão temporária. Existe um retorno à origem -alguns 
diriam que ao tempo mítico-. Evitemos a confusão: essa origem não 
está localizada no passado, não é o começo, mas o agora: um não-
tempo que todos os tempos estão contidos. A poesia faz desaparecer 
o tempo do relógio, vazio e homogêneo, e o converte em ritmo - no 
ritmo primordial. 

Dessa forma, a experiência poética impõe uma experiência tem-
poral particular. Como dizia Bachelard, na poesia: "O tempo já não co-
rre. Ele jorra". Os versos quebram a sucessão e introduz uma incisão 
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construída por um presente puro. A poesia produz um tempo vertical 
que encontra-se detido, "um tempo que não segue a medida". Outra 
forma de entendê-lo: gera um tempo que opõe-se ao da prosa, que está 
baseado na sucessão e "que foge horizontalmente com a água do rio, 
com o vento que passa".

Se conseguimos recitar um poema, incorpora-nos a seu ritmo, 
o que experimentamos é o instante, esse outro tempo: um presente 
imóvel, suspenso, pleno. Outra vez Octavio Paz: "A experiência poética 
é o abrir das fontes do ser. Um instante e jamais. Um instante e para 
sempre. Instante do qual somos o que fomos e seremos. Nascer e mo-
rrer: um instante. Nesse instante somos vida e morte, isso e aquilo."

O cabaret, o bar, o boteco, a taberna, a discoteca são espaços na-
turais de experimentação e de questionamento da tradição. São, por 
falar de outra forma, instituições nas quais a desobediência é o prin-
cipio básico. Não é fortuito que o dadaísmo, a mais irreverente das 
vanguardas, nasceu em um cabaret.

Outro bom exemplo desse tipo de instituições onde as convenções 
existentes podem ser subvertidas é o carnaval. Mikhaíl Bakhtín afir-
ma: "Os espectadores não assistem o carnaval, eles o vivem, uma vez 
que o carnaval pela sua própria natureza existe para todo o povo. En-
quanto dura o carnaval, não se conhece outra vida senão a do car-
naval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma 
fronteira espacial. Durante a realização da festa, só se pode viver de 
acordo com as suas leis, isto é, as leis da liberdade." No carnaval as 
hierarquias são invertidas e as diferenças suspendidas. No lugar delas, 
aparece um espírito de fraternidade. Não existe nada como um estran-
ho. Os indivíduos que participam dele se fundem em uma irmandade. 

Uma boa festa é outra forma de revolta. Quem já esteve em uma, 
sabe. A ordem (política, social, moral) desaparece. As normas e as 
proibições não existem. Qualquer ação é permitida. O acontecimento 
mais arriscado será o mais aplaudido. É insignificante de onde você 
vem, sua origem social ou seu passado. Tampouco importa o que está 
por vir: ninguém pensa, sabendo que os estragos serão enormes, no 
dia seguinte. O único válido é o momento presente. Por isso, enquanto 
você está em uma festa, o tempo não existe: tudo acontece como um 
relâmpago instantâneo que quase podemos perceber alguns flashes. 

Não é de se esperar que nas festas, antes que nada, dançamos. 
Ao contrário das disciplinas como a pintura ou a escultura, a dança 
é sempre uma arte para o momento presente. Se distancia do objeto 
e, com isso, evita ser fixada ou acelerada. Foge da possibilidade do 
museu. É uma "arte mágica do voar", por tanto não deixa "rastro ou 
linha que sinalize seu caminho para ser repetido" (José Bergamín).
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Por dez mil anos, as bebidas alcoólicas constituíram outro ele-
mento indispensável nas festas e rituais. As razões são múltiplas. 
Enaltecem o espírito e, no geral, funcionam como um relaxante. Re-
forçam a convivência e a coesão social. O mais importante: introdu-
zem um estado de consciência enraizado no desapego e na absorção. 
(Jean-Luc Nancy disse: "Beber significa absorver, tornar-se espon-
ja") O bêbado, segundo o filósofo taoísta Chuang-tzu, está próximo 
do homem perfeito, esse que "habita ali onde o tempo ainda não 
começou a sua existência" e «mora na raiz do infinito". A sua ex-
plicação: "Quando alguém que está bêbado cai de um carro em mo-
vimento, talvez possa se arranhar ou ter contusões, porém é pouco 
provável que as feridas sejam graves ou que chegue a morrer. Seus 
ossos e órgãos são iguais que o de qualquer outra pessoas, porém o 
estrago que um bêbado produz ao cair é, por muito, consideravel-
mente menor. Isso se deve a que, nesse momento, seu espírito (shên) 
está unido. Ele não têm consciência de estar em cima de um carro, 
não possui o menor medo ou temor. Seu peito, em vez de se encon-
trar oprimido, está livre de preocupações sobre a vida e a morte. 
Assim, ao encontrar-se com imprevistos e acidentes, o bêbado não se 
assusta, nem está tenso, permanece flexível e imutável, e assim está 
livre de danos."

A obra mais conhecido de John Cage é 4’33’’: uma composição de 
três movimentos cuja única instrução é que ele ou os músicos que a 
interpretem não toquem seus instrumentos durante quatro minutos 
e trinta e três segundos. Ainda que o impacto e a criatividade dessa 
obra são inegáveis, pessoalmente prefiro duas criações de Cage menos 
conhecidas: Organ2/ASLSP (As Slow As Posible) e 0’00’’. 

O título, prestado de uma frase críptica ("Soft morning city! Lsp!") 
de Finnegans Wake de James Joyce, é explicito: Organ2/ASLSP (As 
Slow As Posible) é uma obra cuja característica essencial é que deve 
ser interpretada o mais lento possível. A duração e o tempo não estão 
absolutamente determinados. Que tão lento é o mais lento? O que 
quer dizer o mais lento possível? Não existe nenhuma restrição. 

A princípios desse milênio, algum atrevido ousou em seguir as 
instruções de Cage e idealizou uma prolongada interpretação de Or-
gan2/ASLSP. Na Igreja de St. Burchardi em Halberstadt (Alemanha) 
esta peça está tocando a tal velocidade que irá tomar seiscentos e 
trinta e nove anos para ser completada. Um órgão automático para a 
ocasião foi projetado, no qual, nesse preciso momento, está tocando 
o acorde d#’ –a#’ –e’’. Em setembro de 2020, tocará o próximo acorde. 
Em 2064 chegará ao seu fim e se tornará a execução musical mais lon-
ga da história. A partitura teria uns onze mil quilômetros de extensão. 
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Por mais que sejamos surpreendidos pela performance, não po-
demos cair no engano. Ainda não apareceu quem entenda Organ2/
ASLSP na sua justa dimensão. Se o fizesse, a primeira nota teria que 
ser tocada eternamente. Nesse caso, eternidade não quer dizer "para 
sempre", senão que o tempo para de correr. Tocar apenas uma nota 
seria entrar em um tempo fixo: um instante.

0’00’’ (cujo subtítulo é 4’33’’ No. 2) é um "solo para ser executado 
de qualquer forma por qualquer um". A primeira partitura que Cage 
realizou consiste em uma frase: "Em uma situação com um máximo 
de amplificação (sem feedback), interprete uma ação disciplinada." 
Pouco depois agregaria alguns detalhes: pode haver interrupções, a 
ação não pode ser repetida em diferentes momentos, a ação não pode 
ser tocar música.

A duração dessa peça também é indeterminada. Não se sabe nem 
quando começa nem quando termina. No fim das contas, o que mos-
tra é que todas as nossas ações geram música e que, portanto, existe 
um som contínuo e permanente. Em contraste com a famosa 4’33’’, 
que continuava limitada por uma duração particular, 0’00’’ abandona 
completamente os limites temporais. A música deixa de ser um objeto 
temporal (com um começo, um meio e um final) e torna-se um proces-
so no qual as medições temporais perdem o sentido.

Organ2/ASLSP e 0’00’’ estabelecem uma temporalidade particular 
de Cage chamava de "tempo zero". Em que consiste? Segundo Cage, 
que adotou a conceito do compositor Christian Wolff: "Existe tempo 
zero quando não notamos a passagem do tempo, quando não o medi-
mos." Ambas peças são um simples fluir que anula o tempo do relógio, 
baseado na medição de horas e minutos. Enquanto estão em funcio-
namento, o tempo cronológico e linear esta suspenso. 

Organ2/ASLSP e 0’00’’ me impulsaram a observar o que me rodea-
va e assumia que conhecia. Comecei a por atenção aos sons que sempre 
estiveram mas nunca os escutava. Descobri o silêncio como entendia 
Cage: não como uma total ausência de sons, mas como o retorno do 
ruído que historicamente foi deixado de lado. Aprendi que estar em si-
lêncio é entregar-se ao que nos chega sem esquemas pré-estabelecidos, 
sem querer decifrá-los: deixar que os sons sejam, abrir-nos a eles. 

Rir implica em um esquecimento total. Quando rimos com ener-
gia, esquecemos inclusive de respirar —ação básica para seguir com 
vida—. A gargalhada é um riso prolongado que nos introduz a uma 
espécie de não-estar-vivo em que os segundos deixam de transcorrer. 
Sua explosão interrompe o curso do tempo e nos permite escapar de 
seu domínio. Gargalhar nos leva a suspender qualquer ocupação para 
entregar-nos por completo, cada um da sua forma, ao imediato. 
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Henri Cartier-Bresson acreditava que a função do fotógrafo con-
sistia em saber reconhecer o momento decisivo, essa fração de segun-
do na qual deve-se disparar a fotografia para capturar a essência de 
uma situação. Para ele, a câmera era "uma extensão de seu olho", que 
o ajudava a "capturar a vida –a preservar a vida no ato de viver". Ele 
dizia que "de todos os meios de expressão, a fotografia é o único que 
fixa para sempre o instante preciso e transitório.".

As fotografias de Gabriel Orozco surgem de uma visão antagônica a 
de Cartier-Bresson. Não funcionam como documentação. Tampouco são 
uma relíquia. Muito menos pretendem fixar a vida ou capturar a essência 
de um momento. Em outros termos, não são o simulacro imóvel de um 
instante. O próprio Gabriel Orozco explicou: "A fotografia mata, disseca. 
Aparenta poesia, é quase cinema, quase pintura. É medicina. Soro. A pior 
das ilusões, legitimada por nossa cegueira e nossa ânsia possessiva. A 
fotografia não é uma arte. Caminhar e saber ver o que acontece é uma 
arte. Nós vemos o que está acontecendo, não as fotos. [...] Caminhar e 
observar: a fotografia é apenas o registro dessa arte, a arte da presença. 
Caminhar, ver e apresentar. Isso nos é apresentado e nós o podemos ver. 
Isso é uma arte. A foto o registro (sempre mal). A arte de estar ai e perce-
ber o que acontece. A arte de descobrir. A arte de esperar que as coisas se 
revelem. De esperar que o tempo se interrompa."

Ao observar as fotografias de Gabriel Orozco não devemos esperar 
uma epifania ou um encontro sublime. A relação que se estabelece com 
ela não é de caráter religioso. O objeto em si é secundário. Também, de 
fato, o que retratam. O valioso é que ensinam a ver de forma particular. 
Desencadeiam um olhar baseado, mais que no acelerado desejo consu-
mista de possessão, no contato íntimo com o cotidiano e o acaso. Um 
olhar que presta atenção ao aparentemente banal e, a partir dele, abre 
passagem para a arte da presença —do estar aqui e em nenhum outro 
lugar—. Em poucas palavras: nos ensinam a olhar contemplativamente, 
a encontrar os instantes que estão diante dos nossos olhos. 

Relembro e descubro que o instante existe desde antes da sua 
conceptualização, que a prática antecede a teoria. E ainda mais im-
portante: descubro que o instante surgiu no cotidiano, uma e outra 
vez, superando a desesperança. Sou consciente que, diante da mag-
nitude da barbárie, seu impacto é insignificante. Mas ao menos serve 
para reafirmar que inclusive nos país da desigualdade e despossessão, 
dos desaparecidos e dos feminicídios, da corrupção e da injustiça, 
existe espaço para a resistência, para a construção de uma vida radi-
calmente diferente.
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EPÍLOGO
 

Este mundo não correria tão depressa se não 
fosse constantemente perseguido pela 

proximidade do seu colapso.

 COMITÊ INVISÍVEL

Para dizer a verdade, o menos importante é que prática se decida exe-
cutar. Por si mesmas as práticas não significam nada. O primordial é 
fazer surgir uma temporalidade que desloque a aceleração: conseguir 
experimentar o instante, esse momento de pura presença em que os 
minutos deixam de transcorrer, em que a velocidade é algo impossível. 

O instante entendido como uma temporalidade radical, como 
uma experiência temporal que resiste de forma eficaz à aceleração, 
não é um fim nem uma solução, é uma estação: um enquanto isso. É o 
que temos por agora, mas não assumamos que é tudo o que teremos. 

O alcance subversivo do instante é limitado assim como a trans-
formação que estabelece é passageira. Não altera o sistema do qual 
emana a lógica da aceleração, apenas escape dele por um momento. 
Porém, nessa escapada, que bem poderia ser vista como uma fissura, 
abre-se a possibilidade de algo mais: se vislumbra a possibilidade de 
outro tempo.

Essa é uma celebração do instante, não pelo que é, senão por 
aquilo em que se pode converter, pela sua potencialidade. 
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A aparição do instante deve ser vista como uma dobradiça, não 
como uma ruptura. Ou, melhor, como um portal entre o nosso tempo 
e o que está por vir.  
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NOTAS

Todas as citações são traduções minhas, com exceção das indicadas. 

0

P. 15. A importância do fenômeno da aceleração foi percebida por 
muitos autores. Entre os trabalhos sobre o tema, vale a pena citar: 
Mark. C. Taylor (2014); Judy Wajcman (2015); Nicole Aubert (2003); 
Gilles Lipovetsky (2004); Paul Gibbs, Oili-Helena Ylijoki, Carolina 
Guzmán-Valenzuela y Ronald Barnett (2015).
Menção aparte merece Paul Virilio, quem pode ser considerado o clás-
sico do tema e inclusive propôs fundar una dromología (uma ciência 
da velocidade). Acredito que, entre suas obras, destacam Paul Virilio 
(1994; 1996; 2000). Ver também: Steve Redhead (2004). Cabe destacar 
o recente trabalho de Harmut Rosa (2010; 2013); Harmut Rosa y Wi-
lliam E. Scheuerman (2009).
P. 15. Sobre a ideia de "metarrelato", ver Jean François Lyotard (1988; 
1993). 
P. 16. Sobre esse sistema classificatório, ver Hartmut Rosa (2010; 
2013).



Luciano Concheiro

88

1

P. 20. Karl Marx (2006b: 140-141).
P. 20. Sobre a fórmula geral do capital e o tempo de circulação do ca-
pital, ver Karl Marx (2006b) e David Harvey (2013). 
P. 20. Jacques Derrida (1995).
P. 20. Karl Marx (2006b). 
P. 21. Reinhart Koselleck (2003).
P. 22. Sobre a história dos desenvolvimentos tecnológicos, ver Ian Mc-
neil (1990).
P. 23. David Harvey (1990).
P. 24. Para consultar os textos de Marinetti, inclusos seus manifestos, 
ver F. T. Marinetti (2006).
P. 25. Sobre o taylorismo: Frederic W. Taylor (1919); e Benjamin Co-
riat (1993).
P. 25. Sobre as inovações conquistadas por Henry Ford, ver Judy Wa-
jcman (2015: 53).
P. 26. Sobre o sistema Just in time, ver Jean-Pierre Durand (2011). 
P. 26. Sobre o caso de Zara, ver Alexandra Jacobs (2012); e Seth Ste-
venson (2012).
P. 26. Jean Baudrillard (2008).
P. 27. John Kenneth Galbraith (2004). Defende algo similar em Jean 
Baudrillard (2008).
P. 28. Jean Baudrillard (2008). 
P. 28. Franco Berardi (2014: 33; 113).
Pp. 28-29. Para entender a dimensão da automatização do mundo 
financeiro (e o impacto na aceleração dos processos básicos), ver 
Nathaniel Popper (2016).
Pp. 28-30. Sobre o high-frequency trading, ver Michael Lewis (2014); 
e Charles Duhigg (2009).
P. 30. Sobre o conceito de "economia-global", ver Immanuel Wallers-
tein (1984; 1999; 2004).

2

P. 33. Outro bom exemplo da arquitetura própria do século XX são os 
spomeniks da antiga Yugoslavia. As fotografias de Jan Kempenaers 
(2010) são o melhor retrato existente desses blocos de concreto pen-
sadas para perdurar. 
P. 34. Acerca das shit-storms, ver Byung-Chul Han (2016: 20). 
P. 35. Byung-Chul Han (2016).
P. 36. Michael Ignatieff (2014: 72).
P. 36. House of Cards, temporada 4, episódio 3, capítulo 42.



89

Contra o tempo

P. 35. O melhor estudo de teoria social sobre o escândalo que conheço 
é John B. Thompson (2000).
P. 37. Sobre os meios digitais e quantidades de notas que produzem ao 
dia: Josh Sternberg (2013).
P. 37 Sobre a quantidade de informação armazenada em internet, ver 
Richard Wray (2009).
P. 37. O cálculo sobre a quantidade de informação da Biblioteca do 
Congresso é de Peter Lyman y Hal Varian (2000).
P. 37. Betsy Sparrow, Jenny Liu e Daniel M. Wegner (2011: 776).
P. 38. A ideia de uma memória externa ou trans-ativa foi desenvolvida 
por Daniel M. Wegner (1986: 185-208). Ver Wegner, Raymond y Erber 
(1991: 923-929).
P. 39. O argumento sobre como a velocidade das comunicações foi 
um fator para o início da Primeira Guerra Mundial pode ser visto, 
seguindo uma sugestão de Rubén Gallo, de Stephen Kern (2003). Kurt 
Riezler aparece citado nesse mesmo livro em pp. 276-277. 
P. 40. Sobre a aceleração e seu impacto nos processos democráticos, 
ver William E. Scheuerman (2004).
P. 40. Carl Schmitt citado em Scheuerman (2004: 105); “Law making 
procedures become faster and more circumscribed, the path towards 
the achievement of legal regulation shorter, and the share of jurispru-
dence smaller”.
P. 41. A citação de Giorgio Agambem (2003: 13).
P. 41. Paul Virilio (2012: 92). 

3

P.  44. Sobre a ideia de heterotopia, ver Michel Foucault (1967; 46-49; 2013).
P. 45. Jonathan Crary (2014: 14). 
P. 46. Sobre a síndrome da fatiga crônica, é útil Niloofar Afari y Dedra 
Buchwald (2003).
P. 46. Roberto Calasso (2008: 55).
Pp. 46-47. Massimo Recalti (2016)., Não é mais como antes. Elogio do 
perdão na vida amorosa, tradução de Joana Angélica D’ Avila Melo, Zahar. 
P. 49. Roberto Saviano, Federico Carotti, Joana Angélica d’Avila Melo, 
Marcello Lino, Maurício Santana Dias (2013: 35). 
Pp. 49-50. Sobre a nova relação com o tempo, ver François Hartog (2014).
P. 50. Franco Berardi (2007: 159).

4

P. 53. A citação de Michael Hardt vem do documentário Examined 
Life (2008), depois compilado como livro (2009). 
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P. 54. Sobre a classe capitalista transnacional, ver W. Robinson y J. 
Harris (2000).
Pp. 53-54. Sobre o fim das revoluções foi escrito bastante. Ver R. Snyder 
(1999: 5-28); J. Goodwin (2003); J. Goodwin e A. Green (1999: 241-251).
P. 54. Comitê Invisível (2016: 67).
P. 55. A frase de Žižek aparece citada em Diana Li (2012). Uma variante 
dessa ideia, por Žižek também: “In mid-April 2011, the Chinese govern-
ment prohibited on TV, films, and novels all stories that contain alterna-
te reality or time travel. This is a good sign for China. These people still 
dream about alternatives, so you have to prohibit this dreaming. Here, we 
don’t need a prohibition because the ruling system has even oppressed our 
capacity to dream. Look at the movies that we see all the time. It’s easy to 
imagine the end of the world. An asteroid destroying all life and so on. But 
you cannot imagine the end of capitalismo” (2013).
P. 55. O polêmico argumento do "fim da história" primeiro apareceu 
esboçado em 1989 em um artículo de Francis Fukuyama titulado "The 
End of History?" na revista The National Interest. O autor logo desen-
volveria seu argumento no libro O fim da história e o último homem 
(1992).
P. 55. Byung-Chul Han (2015).
P. 56. Comitê Invisível (2016: 116-117).
P. 56. Karl Marx (2013: 274). 
P. 57. A versão do poema de Matsuo Bashō é de Octavio Paz (2014: 147).
P. 57. Sun Tzu (2006: 20).
P. 58. Gabriel Orozco (2014: 50).
P. 58. Albert Camus (2011: 17).
P. 58. Herman Melville (2005). 
P. 58. Sobre a desobediência civil, o livro clássico é Henry David Tho-
reau (1997).
P. 59. A citação de Diógenes provém de Dion Crisóstomo (2002: 63).
P. 59. Sobre o "wu wei", foram úteis: Edward G. Slingerland (2003); 
Siroj Sorajjakool (2014).
P. 59. A citação de Huainanzi provém de Tan Cheng Yang (2003: 30).
P 60. As citações de Tao Te Ching correspondem respectivamente as 
secciones 80 [XXXVI, XLVIII] y 43 [LXXVIII]. Lao Tse, Tao Te Ching, 
O Livro do Caminho e da Virtude, Tradução do Mestre Wu Jyn Cherng.
P. 60. Aristóteles (1998). 

5

Pp. 63-64. Giorgio Agamben (2008: 111). No mesmo sentido, David 
Couzens Hoy aponta: "Temporality is a basic feature of interpretations 
of the world. An interpretation of the world will always have a temporal  
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dimension, and if that temporality is changed, the interpretation will 
change as well". David Couzens Hoy (2009: 93).
P. 64. Vivian Abenshushan (2013: 66). Esse, é importante dizer, é um 
dos livros de teoria política mais importantes publicados nas últimas 
décadas no México.
P. 65. O livro de referência para Slow movement é Carl Honoré (2006). 
Sobre o movimento de Slow food, consultem os livros de Carlo Petrini 
(2003; 2015). Sobre The World Institute of Slowness, ver seu site ofi-
cial <http://www.theworldinstituteofslowness.com/>.
P. 65. Papa Francisco I, Carta Encíclica Laudatio Si: sobre o cuidado 
da casa comum. Em especial, vejam as pp. 155, 18-20 e 146 (de onde 
vem a citação). A encíclica pode ser consultada online. 
P. 65. Carl Honoré 2005 “In Praise os Slowness” en TED Talk, julho. 
Pode ser visto com legendas em português como Elogio da Lentidão. 
P. 65. A notícia sobre Project Alabama vem de: Penelope Green (2008).
P. 65. Ver Carl Honoré (2006). 
P. 66. Dicionário Michaelis 
P. 66. Sobre o Aleph, ver Jorge Luis Borges (2008). 
P. 66. A canção de Drake a que se refere é “The Motto” (2011).
P. 67. A página web de Rich Kids of Instagram é <http://richkidsofins-
tagram.tumblr.com/> e sua conta de Instagram @richkidsofinstagram.
P. 67. Sobre o YOLOing no mundo financeiro: Sally French (2016).
A frase completa diz assim: Carpe diem, quam minimum credula pos-
tero. Sua tradução é: “Aproveite o dia, não confie no amanhã”. Ao 
parecer, sua origem está nas Odas de Horacio (I, 11).
P. 67. A citação de Chāndogya Upanisad aparece em Octavio Paz (1956).
P. 68. Daisetz Teitaro Suzuki (1961). 
P. 68. Gabriel Orozco (2014: 211).
P. 68. Slavoj Žižek (2017).
P. 68. Alain Badiou citado em Razmig Keucheyan (2014: 243).
P. 68. O exemplo de "point vélique" é citado em Richard Kearney (2014: 
39-44). Esse, a sua vez, pegou a referência de Jean Lescure (1963), o 
qual havia pegado de Pierre Quillet (1964: 9-10). Na verdade, pouco 
importa de onde venha.
Pp. 68-69. Marcel Duchamp (1989: 20-39).
P. 69. Daisetz Teitaro Suzuki (1970: 58).
P. 69. Gaston Bachelard (2010: 49).
P. 70. Francis Bacon citado por Gaston Bachelard (2010: 39).

6

P. 73. Octavio Paz (1956).
P. 74. Gabriel Orozco (2014: 371).
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P. 74. Adolfo Sánchez Vázquez (2007). Sobre o pensamento de Adolfo 
Sánchez Vázquez, em particular sobre sua ideia da práxis, ver María 
Rosa Palazón Mayoral (2007: 329-333).
P. 74. No há dúvida que a sínteses mais famosa sobre o que é a práxis 
está nas Tesis sobre Feuerbach de Karl Marx: “Os filósofos não fize-
ram mais que interpretar o mundo de forma diferente; trata-se po-
rém de modificá-lo” (tesis 11). Por outro lado, está Antonio Gramsci, 
quem imaginava uma filosofia da práxis, enraizada na “igualdade ou 
equação entre ‘filosofia e política’, entre pensamento e ação” (1999: 
140). Sobre o conceito “filosofia da práxis” na obra de Antonio Gram-
sci é ilustrativo no texto de Wolfgang Fritz Haug (2000: 1-19).
P. 74. Antonio Labriola (1973: 702), citado em Wolfgang Fritz Haug 
(2000: 6).
P. 74. E. M. Cioran dizia: “La filosofía hindú persigue la liberación; 
la griega, a excepción de Pirrón, Epicuro y algunos inclasificables, es 
decepcionante: no busca más que la... verdade”. Com absoluta solida-
ridade, a Filosofia prática do instante se assume do lado dos inclassi-
ficáveis (2008: 13).
P. 75. Michel Onfray (2002: 71).
P. 75. André Breton (2015: 121).
P. 75. Para uma distinção entre “estratégias” e “táticas”, ver Michel de 
Certeau (2008). 
P. 75. Guy Debord e Alice Becker-Ho (2006), citado em Daniel Bensaïd 
(de 2016).
P. 75. Sobre deixar-se ir, ver Shizuteru Ueda (2004: 26).
P. 76. Julia Kristeva (2009: 15).
P. 76. Uma boa aproximação ao fenômeno do black bloc no México: 
Carlos Illades (2014).
P. 77. Furio Jesi (2014: 63; 77; 166; 72). 
P. 78. Octavio Paz (1956: 30; 138; 189).
P. 78. Gaston Bachelard (2010: 96; 94).
P. 79. Para uma análise sobre a temporalidade do dadaísmo, ver: Ma-
ria Stavrinaki (2016: 8-9). Esse livro expõe um argumento bastante in-
teressante: Dada constrói um regime de historicidade do presente. Ver 
também Roman Jackobson (1997: 170). Aqui, afirma: “The Dadaists 
are also eclectics, thought theirs is not the museum-bound eclecticism 
of respectful veneration, but a motley café-chantat program (not by 
chance was Dada born in a cabaret in Zurich)”.
P. 79. Mikhaíl Bakhtín (1987: 6).
P. 79. José Bergamín (2012). 
P. 79. David J. Hanson (2013).
P. 80. Jean-Luc Nancy (2014: 34).
P. 80. Chuang-tzu citado em Daisetz Teitaro Suzuki (1961).
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P. 80. Para informação acerca dessa obra, ver “Works Index” na página 
de John Cage, em <http://www.johncage.org/pp/John-Cage-Work-De-
tail.cfm?work_ID=148>. Existe uma versão anterior: ASLSP (As Slow 
As Possible) (composta em 1985). Em <http://www.johncage.org/pp/
John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=30>.
P. 80. Ver a página da performance-execução de Organ2/ASLSP em 
<https://web.archive.org/web/20110808065305/http://www.johncage.
halberstadt.de/new/index.php?seite=cdundtoene&l=e>.
P. 81. Sobre 0’00” (4’33” No. 2), ver <http://www.johncage.org/pp/John-
Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=18>; David Revill (2014: 194-195).
P. 81. Sobre como a música deixa de ser um objeto temporal: John 
Cage (1962).
P. 81. A citação vem de John Cage (2012: 259). Acerca do tempo “tem-
po zero”, também ver Carmen Pardo (2014: 60).
P. 81. O silêncio, segundo Cage, é sempre “um silêncio cheio de ruí-
dos”. John Cage (2012: 260).
P. 82. Henri Cartier-Bresson (1999: 27; 22).
P. 82. Gabriel Orozco (2014: 49).
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Não chegou o momento de declarar guerra ao 
tempo, nosso inimigo comum? 

E.M. CIORAN
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DIANTE DA ACELERAÇÃO

Pablo Gentili y Nicolás Arata

A formação dos estados nacionais dividiu em dois o curso do tempo 
na América Latina. A república moderna procurou assentar seu pro-
grama de governo entre o desejo da ordem e a aspiração do progresso. 
Todas as vezes que foi invocado, o progresso desatou forças podero-
sas. Em torno dele se forjou um horizonte de expectativas em que o 
futuro era concebido como um tempo de redenção. A tal ponto, que 
o progresso – diria Bolívar Echeverría – chegou a se confundir com o 
tempo, se identificou com ele, o determinando e o redefinindo à sua 
medida. Simultaneamente, o passado foi associado com os escombros 
de um edifício velho, como um lastro que definitivamente havia que 
deixar para trás. Toda uma época foi pensada sob o signo promissório 
do futuro, louvando a novidade e depreciando a experiência, abraçado 
à promessa de um salto modernizador que liberasse a sociedade da 
pesada herança bárbara e colonial. “O progresso é um furacão” argu-
mentou Walter Benjamin, e que melhor imagem para provocar um 
epistemicídio de saberes e culturas “atrasadas” diante do programa 
cultural “ocidental” que a de um futuro prístino, civilizado. 

Nós seres que habitamos a América Latina sabemos que o pro-
jeto modernizador do século XIX esteve atravessado por outras tem-
poralidades; forças que colidiram e se sobrepuseram ao tempo su-
postamente homogêneo da nação gerando deslocamentos na ordem 
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desejada pelas elites culturais e pelos setores dominantes. No tempo 
variado das sociedades latino americanas – como as definiu Fernando 
Calderón – os relógios do Estado nação muitas vezes falharam frente 
à acontecimentos que transbordaram a capacidade hegemônica dos 
programas estatais. O Ejército Zapatista de Liberación Nacional le-
vantou armas em 1 de janeiro de 1994, no mesmo dia que entrava em 
vigor o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e Canadá. 
Relembra Juan Villoro: “O país foi dormir com um sonho de primeiro 
mundo, mas os zapatistas colocaram um despertador que misturou os 
tempos: nosso presente autentico ficava no passado. Dez milhões de 
indígenas viviam em condições próximas ao neolítico.”   

Nosso continente esta tramado em um molde em que os tempos, 
os foras do tempo, os contratempos embaralham historicidades, o “mo-
derno” com o “antigo”, as rupturas com as continuidades, gerando – 
como destacou Florestan Fernandes – a “modernização do arcaico” e a 
“arcaização do moderno”.  É a partir de então que cada sociedade tem 
que se enfrentar e construir suas próprias leituras do tempo como con-
dição para se pensar a si mesma e estabelecer relações com a história 
(que não é outra coisa que incitar vínculos com o passado e o futuro).

Como se pensa uma época? Sob que premissa é possível conceber 
a nossa? Luciano Concheiro San Vicente responde lançando um olhar 
dotado de uma sensibilidade potente sobre um dos nervos centrais dos 
nossos dias: a aceleração do tempo. De fato, a aceleração é a caracte-
rística da nossa época, o zeitgeist, o elemento aglutinador que articula 
todos os campos da vida comum. Tanto na política como na economia 
e no campo da cultura, a pulsão da aceleração envolve tudo: desde o 
modo como programamos as viagens, passando pela duração de nossas 
relações, até o tempo dedicado à alimentação ou à distribuição cada vez 
mais porosa entre os momentos dedicados ao descanso e ao trabalho. 

O livro que vocês têm em suas mãos fala sobre o tempo ou, me-
lhor dito, sobre sua aceleração vertiginosa. Mediante um trabalho 
sutil o jovem filosofo mexicano expõe marcos de uma genealogia do 
tempo conectando acontecimentos aparentemente isolados porém 
que, ao dispor em uma serie, dão conta de um crescente processo de 
aceleração em nossas vidas. Desde a criação da maquina de costura 
Jenny – filha exitosa da Revolução Industrial – ao veículo Hypersonic 
Technology Vehicle 2 – capaz de realizar uma viagem entre a cidade de 
México e Madrid em apenas 25 minutos – o mundo têm se acelerado 
e se contraído. Tudo fica mais perto e se pode fazer mais rápido, mas 
são poucos os que podem ter acesso a isso. 

Para contar nossos dias Luciano Concheiro apela a uma escritura 
limitada porém incisiva; ajustada a esses tempos de leitura entrecor-
tadas. Suas reflexões chegam aos leitores em pequenas cápsulas bre-
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ves e concisas, dotadas de uma sintaxe tão clara como reveladora. No 
reino do curto prazo, suas verdades podem ser lidas em um instante. 

Uma das questões que podemos ver nessas páginas é que a acele-
ração é uma forma capitalista de construir modos de exclusão social. 
A beleza da velocidade rapidamente se torna vertigem e isso em declí-
nio. A velocidade é uma força centrifuga: expulsa, manda para fora. 
Não é para todos e poucos são os que podem subir a essa, dançar seu 
ritmo. Iván Illich fazia referencia a isso em um livro pioneiro – Energia 
e equidade – que poderia ser pensado como uma serie com o ensaio de 
Concheiro. Illich dizia: “Em toda sociedade que faz pagar o tempo, a 
equidade e a velocidade na locomoção tendem a variar em proporção 
inversa uma da outra. Os ricos são aqueles que podem movimentar-se 
mais, ir aonde querem, parar aonde desejam e obter esses serviços em 
troca de uma fração muito pequena de seu tempo vital. Os pobres são 
os que usam muito tempo para que o sistema de transporte funcione 
para os ricos do país.” Luciano atualiza e amplia a preocupação do 
profeta de Cuernavaca em um registro que soube capturar como nin-
guém outro assunto de seu tempo: o ensaio. 

Instrumento fiel do capitalismo, a aceleração maníaca do tempo 
introduziu novas pautas de consumo: a “atualização” permanente e 
a obsolescência programada estão integradas aos objetos que nos ro-
deiam e formam parte de nossa vida cotidiana, nos definem. Nunca 
como agora se intensificou a velocidade com que mudamos de PC, 
adquirimos um telefone novo ou mudamos de monitor de televisão.  
Essa renovação é indispensável para que essa fase do capitalismo 
prospere. A mudança veio pra ficar. 

A velocidade custa vidas, mas também conhecimentos. A aceleração 
deixou feridos de morte numerosos ofícios construídos durante séculos 
sobre a base da paciência e o manejo da pausa, da discrição e do diálogo. 
A velocidade das telecomunicações se impôs sobre a cadencia de uma 
conversa elegante: um twit de Trump derruba décadas de diplomacia.

O que fazer? Promover uma filosofia pratica do instante; exercer 
uma resistência tangencial frente à aceleração do turbocapitalismo. 
Concheiro postula uma forma de se posicionar diante do tempo que 
reivindica a vida cotidiana como campo de batalha; a sutileza como 
forma de expressão. Concheiro não convida a incendiar a Bastilha 
nem assaltar o Palácio de Inverno. Sua filosofia consiste em praticar 
uma resistência que oferece a possibilidade de escapar, embora não 
seja esporadicamente, diante da velocidade que nos sufoca. A poten-
cia de um instante reside na sua capacidade para deslocar a lógica da 
aceleração. Não se trata de praticar grandes atos de heroísmo nem de 
ganhar as ruas para protestar contra o sistema, senão de aprender a 
assobiar no meio de um ciclone.
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Esse ensaio que o Conselho Latino Americano de Ciências Sociais 
tem o enorme prazer de publicar em português não como forma de 
um manual nem promove uma doutrina inabalável. Mas sim, desliza 
uma forma da teoria crítica em permanente construção, como um 
exercício que não responde a “imperativos categóricos” mas às cir-
cunstancias em que se pratica. 

Luciano Concheiro nos convida a recuperar o tempo que o capi-
talismo nos arrebatou fazendo um uso político do instante, uma polí-
tica que transforme a relação com o tempo existente e construa outra 
distinta. 

Duas outras virtudes. Esse livro pode ser experimentado como 
uma grande rede de conceitos que o autor separa com a vocação de 
quem está preocupado por transmitir e por em circulação com ge-
nerosidade. Nem sempre se aprende lendo. Nesse caso, também, se 
desfruta. Luciano Concheiro porta o raro dom de dialogar com os au-
tores, não apela para a citação de autoridade, convida os amigos para 
a mesa da palavra para seguir o dialogo. Walter Benjamin sentenciou: 
“a verdade não nos escapará”. O estado que figura essa sentencia não 
renuncia à investigação da verdade ao mesmo tempo que admite não 
a ter. Com Luciano Concheiro podemos dizer: “o instante não nos es-
capará.” Esse livro é seu melhor testemunho.
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Se eu me visse obrigado a apontar uma característica que descrevesse 
a época atual na sua totalidade, não duvidaria um segundo: escolheria 
a aceleração. Esse fenômeno explica em boa medida como funciona 
hoje em dia a economia, a política, as relações sociais, nossos corpos e 
nossa psique. O incremento da velocidade é um buraco pelo qual, sem 
ter que recorrer a perspectivas reducionistas, podemos ver —e talvez 
entender um pouco melhor— o mundo contemporâneo e aqueles que 
o habitam.

Cada etapa da história se distingue por uma maneira particular 
de experienciar o tempo. A nossa é a época da aceleração. A con-
cepção temporal da Modernidade era como uma escada ascenden-
te infinita: retilínea, projetada ao futuro e articulada pela ideia de 
Progresso. Ao passo que a concepção temporal que prevalece hoje 
é mais como uma página web de scroll infinito (ou seja, como fun-
cionam Facebook, Instagram e Twitter). Percebemos uma sucessão 
de eventos concomitantes, que deslocam rapidamente de um para 
o outro. Não existe orientação, não vai a lugar algum. É um ciclo 
interminável cujo único elemento constante é a aceleração. A His-
tória terminou porque não existe uma narrativa coerente (um meta-
rrelato, teria dito Lyotard) que aglutina o que sucede. No máximo, 
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podemos querer construir uma lista de fatos: um News Feed ou uma 
Timeline parecidos aos Anais. A imagem que melhor explica como 
experimentamos o tempo é a de uma roda de gaiola para hamster 
que gira a uma grande velocidade mas não sai do lugar. Vivemos em 
uma época de imobilidade frenética.

Existem diferentes tipos de aceleração. O sociólogo Hartmut 
Rosa propôs um sistema classificatório: por um lado, a aceleração dos 
desenvolvimentos tecnológicos; por outro, a das mudanças sociais, e, 
por último, a do ritmo da vida diária. Porém, como ele mesmo re-
conhece, na verdade existe um ciclo de feedback entre essas diferen-
tes manifestações. Daí vem a dificuldade de qualquer análise sobre 
o assunto: temos que estudar a aceleração como um fenômeno total 
e, simultaneamente, prestar atenção às formas particulares em que 
possa se manifestar. 

O presente ensaio procura enfrentar essa questão. Para isso, a 
aceleração é explorada a partir de diferentes perspectivas. Na primei-
ra, avalia-se a forma como o capitalismo a usou como mecanismo 
para atender à sua necessidade básica (a obtenção desmedida de lu-
cros). Na segunda, avalia-se seu impacto na política como uma polí-
tica oportunista e de curto prazo, que usa os meios de comunicação 
para atingir seus objetivos. Na terceira, avalia-se a subjetividade desse 
processo que acabou constituindo: sujeitos dispersos, estressados, an-
siosos, deprimidos, acelerados e usuários de substâncias estimulantes. 

Não é suficiente somente realizar um diagnóstico da nossa época. 
É preciso ousar em dar um passo adiante, arriscar propostas. Seguin-
do esse princípio, este ensaio propõe uma maneira para escapar da 
aceleração. A ingenuidade é deixada de lado: sabe-se que, atualmente, 
não há condições para realizar uma mudança sistemática necessária 
para acabar de vez com a aceleração. Por esta razão, a proposta é mo-
desta. Não se quer erradicar o que nos oprime, senão simplesmente 
fugir disso. Em outras palavras: procura-se empreender uma Resis-
tência tangencial que, embora não transforme a realidade circundan-
te, permita-nos escapar por alguns momentos da velocidade. 

A lentidão resulta em uma estratégia infértil diante da lógica 
da aceleração. As tentativas de querer ir mais lento terminam sendo 
infestadas por sua própria dinâmica e, sem exceção, se tornam mais 
velozes. Para escapar da velocidade é preciso aventurar-se a enfren-
tar o próprio tempo: parar o seu curso. Isso só pode ser alcançado 
mediante o instante: uma experiência que consiste na suspensão do 
fluxo temporal. O instante é um não-tempo: um piscar durante o 
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qual sentimos que os minutos e as horas não passam. É um tempo 
fora do tempo. 

Se o objetivo é fazer um uso político do instante, compreendê-lo 
como uma temporalidade radical, é necessário fundar uma Filosofia 
prática do instante: uma práxis que permita experimentá-lo. Não um 
manual, nem uma doutrina rígida, senão uma teoria crítica em con-
tínua construção. Esse livro é um primeiro movimento nessa direção. 

De alguma forma, o que é dito nessas páginas acerca do instante 
está contido nas fotografias de Gabriel Orozco. É fundamental res-
saltar: não funcionam como ilustração ou descrição do argumento. 
Tampouco é que retratem um instante particular. O que conseguem é 
ainda mais radical. Fazem com que o instante apareça, nos permite 
experimentá-lo.

Os mestres do zen-budismo desconfiam dos conceitos, pois sa-
bem que se tornam insuficientes para transmitir seus ensinamentos. 
Por isso recorrem ao kõan, paradoxos que, por meio da deslocação 
dos princípios lógicos e racionais, permitem alcançar um grau de 
consciência superior (a Iluminação, o Despertar, o Instante). Cada fo-
tografia de Gabriel Orozco funciona como um kõan visual. 

Esse livro, ainda que procure combater a aceleração, é um livro 
acelerado. Seu estilo de argumento está pensado para os meus con-
temporâneos —os que vivem asfixiados pela velocidade—. Sua estru-
tura está conformada por uma série de fragmentos, sob o entendimen-
to de que os leitores do presente vivem com pressa e realizando várias 
tarefas em paralelo. Cada fragmento tem apenas algumas páginas: o 
suficiente para ser lido entre a chegada de um e-mail ou mensagem e 
o seguinte. Os grossos livros teóricos ou filosóficos caducaram porque 
ninguém tem tempo e a atenção necessária para os consumir. 

Ao leitor acelerado, marcado por constantes golpes de infor-
mação e imagens, o livro deve provê-lo de ideias no ritmo que ele está 
acostumado. Não me interessa fazer argumentos extensos. Quanto 
mais curtos e concisos, melhor. Mais que convencer, eu gostaria que 
respondesse à experiência cotidiana: desencadear a sensação de que 
já havia sido percebido aquilo que se planteia. Ou seja, gerar uma sim-
biose entre a teoria e o que vivemos em nossa própria carne dia a dia: 
mostrar que, em última instância, do que se está falando não é nada 
além de nós mesmos. 
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Os capitalistas são como ratos brancos em uma 
roda de gaiola, correndo cada vez mais rápido para 

poder correr cada vez mais rápido.

IMMANUEL WALLERSTEIN

Sob a lógica capitalista, a velocidade é desejada com grande satis-
fação. Ir mais rápido significa mais lucros. Ao contrário, cada minuto 
desperdiçado implica em perdas monetárias. Enquanto que a rapidez, 
a eficiência e a agilidade são valorizadas, a lentidão, a falta de jeito e a 
preguiça resultam aberrantes. É importante ter presente que a etimo-
logia de "negócio" é neg-otium, a negação do ócio e, por consequência, 
do repouso. (Em inglês o exemplo se mantem: business provem do 
inglês antigo bisy, ocupado e nomeia a condição de estar ocupado.)

O capitalismo, como sistema econômico e social, baseia-se em 
um princípio simples: o "apetite voraz/insaciável do lucro" (Marx). 
A sua singularidade reside, mais do que na busca de lucro, em 
que essa busca seja eterna. Um capitalista verdadeiro vai querer 
aumentar a sua riqueza continuamente, jamais estará satisfeito e 
nada o será suficiente. Existiram sociedades nas quais se obtiveram 
ganhos monetários pela compra e venda de mercadoria, porém o 
dinheiro obtido era utilizado para adquirir outros bens. A meta não 
era enriquecer, mas satisfazer necessidades. No capitalismo, pelo 
contrário, o dinheiro obtido nos intercâmbios comerciais é inves-
tido para gerar ainda mais dinheiro: a circulação do dinheiro é um 
fim em si mesmo. 
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Karl Marx explica esse processo essencial do capitalismo median-
te a "fórmula geral do capital": D-M-D’ (Dinheiro-Mercadoria-Dinhei-
ro). O dinheiro é transformado em mercadoria e, em seguida, essas 
são convertidas de novo em dinheiro. Porém, o dinheiro obtido ao 
final é sempre maior ao que existia no começo. O excesso alcançado 
não é outra coisa que a mais-valia, último objetivo de qualquer tran-
sição capitalista. 

A potência da fórmula é que coloca em evidência que o processo 
de gerar lucro é um processo circular e não linear. No início e no 
fim você tem o mesmo: dinheiro. O fim de um ciclo é, por sua vez, o 
início de outro. Jacques Derrida apontou com perspicácia que a "a 
lei da economia é o retorno circular ao ponto de partida, à origem". 
O retorno circular é o desejo fundamental porque implica não só no 
ganho, mas também permite perpetuar o ciclo da auto-reprodução 
do dinheiro. O dinheiro estático provoca desconforto, já que somen-
te enquanto se mantém em circulação pode emitir ganho. Isso, em 
um sentido estrito, é o capital: não um objeto, senão um processo: 
dinheiro colocado em movimento com o anseio de se obter ainda 
mais dinheiro. 

A velocidade se torna essencial nesta circularidade: quanto me-
nor for o tempo que se complete o ciclo do capital (Dinheiro-Merca-
doria-Dinheiro’), maior será o lucro. Não é difícil entender por quê. 
Suponha que eu seja um produtor de sapatos. A cada três meses se 
completa o ciclo do capital e, em cada um, se obtêm um ganho de 
mil reais. Se conseguir acelerar o ciclo de três meses (quatro vezes 
ao ano), para dois meses (seis vezes ao ano), ganharei anualmente 
seis mil e não quatro mil reais. Além disso, como o lucro será cada 
vez maior, poderei investir mais capital e, portanto, aumentar infini-
tamente o ganho inicial. 

Como afirma Marx, "Quanto mais são ideais as metamorfoses da 
circulação do capital —isto é, quanto mais se torna o tempo de cir-
culação = zero, ou mais se aproxima de zero—, tanto mais funciona 
o capital, tanto maiores se tornam sua produtividade e produção de 
mais-valia." Qualquer pequeno atraso é inadmissível. Se quiser fazer 
dinheiro, tem que se desfazer daquilo que cause atraso, e, sobre tudo, 
acelerar os processos de circulação do capital investido. Essa é a sim-
ples porém poderosa razão pela qual um impulso para aumentar a 
velocidade pode atravessar a história do capitalismo. 

Há quase três séculos, a aceleração consolidou-se como um dos 
melhores mecanismos para maximizar os ganhos econômicos. Tanto 
permitiu incrementar exponencialmente os ganhos dos capitalistas in-
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dividuais como permitiu diminuir a voracidade insaciável do sistema  
em seu conjunto. A procura por acelerar os tempos de circulação do 
capital é um mandato pessoal e uma necessidade sistêmica —daí a 
sua potência—. Além de qualquer acontecimento, a obsessão perma-
nece intacta: ganhar mais, aumentar a velocidade. 

Não existe uma única fórmula para acelerar a circulação do capi-
tal, senão uma pluralidade de manobras que tem distintos efeitos. Isso 
se deve a que o tempo de circulação do capital está composto por di-
ferentes momentos, cada um regido por princípios e ritmos próprios. 
Por um lado, está o tempo de produção, durante o qual o dinheiro se 
transforma em mercadoria. Certamente, um aspecto fundamental do 
tempo de produção é o tempo de trabalho. Porém, nesse também se 
incluem outros intervalos temporais que excedem ao trabalho, os que 
são relacionados com os processos naturais. Por exemplo, a fermen-
tação do vinho, o amadurecimento de uma fruta ou o crescimento de 
uma árvore. Por outro lado, está o tempo de circulação, durante o qual 
a mercadoria se converte em dinheiro, que implica dois momentos: o 
tempo utilizado em transportar a mercadoria do lugar de produção ao 
ponto de venda e o tempo que se demora em vender. 

A história do capitalismo pode ser lida como uma sucessão per-
manente de inovações estratégicas e tecnológicas, todas visando a ace-
leração dos tempos de produção e de circulação (em outros termos 
quer dizer alcançar um ganho cada vez maior). O momento de ins-
tauração do capitalismo moderno, a Revolução Industrial, surge em 
primeiro lugar como uma tentativa de reduzir o tempo de circulação 
do capital. Os séculos posteriores são apenas a repetição incessante 
do mesmo gesto. 

É verdade que, como Reinhart Koselleck, comprovou, desde os 
princípios de século XVIII, na era pré-industrial do capitalismo, po-
demos encontrar experiências de aceleração. Não obstante, ainda que 
existam múltiplos exemplos, tem que ver quase em sua totalidade com 
aumentos menores na velocidade do transporte e das comunicações: 
a melhora das ruas nas cidades permitiu que as carroças de cavalo 
viajassem mais rápido que antes, a construção de canais se expandiu 
permitindo que a navegação fluvial aumentasse a sua velocidade, as 
notícias começaram a chegar com uma rapidez inusitada graças ao 
correio e à imprensa escrita.

Em sentido estrito, o momento de inauguração da aceleração em 
que estamos instalados é a incorporação da máquina como elemen-
to essencial dentro do sistema produtivo, a superação do capitalismo 
mercantil pelo capitalismo industrial. Gradualmente, o trabalho ma-
nual (e animal) começou a ser substituído pela produção mecanizada, 
permitindo acelerar de maneira exponencial os tempos de produção 
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de mercadorias e, assim, encurtar o tempo de circulação do capital 
e intensificar os ganhos. O tempo foi desnaturalizado: deixou de de-
pender dos limites biológicos do ser humano e dos animais que eram 
utilizados como fonte de energia produtiva. 

Conhecemos: no princípio do século XVIII, a indústria têxtil ocu-
pava um lugar preponderante na economia do Império britânico. A 
demanda era enorme e crescia a passos gigantes. A produção preci-
sava ser aumentada, ou seja, acelerada. O principal impedimento era 
que os fios, matéria prima necessária para a elaboração têxtil, con-
tinuavam sendo fabricados como se fazia desde a Idade Média: um 
por um, trançando as fibras manualmente. Essa lentidão intolerável 
foi superada pela máquina de costura Jenny, considerada o primeiro 
invento significativo da Revolução Industrial. Sua conquista foi meca-
nizar o processo do trançado e permitir que a mesma pessoa pudesse 
trabalhar em oito fios ao mesmo tempo e, então, produzisse oito vezes 
mais rápido. 

O problema da máquina Jenny era que, embora aumentasse no-
tavelmente o tempo de produção, continuava dependendo do trabal-
ho humano e, portanto, estava sujeita a limitações. Isso começou a 
mudar quando Richard Arkwright projetou a Water Frame, uma má-
quina de costura que para funcionar utilizava a energia a partir do 
movimento da água dos rios. No entanto, a ruptura fundamental oco-
rreu quando se desenvolveu o uso da máquina a vapor. Ainda que, 
na teoria, houvesse sido concebida alguns milênios atrás por Heron 
de Alexandria, foi a partir de 1770, quando James Watt realizou mel-
horias consideráveis aos inventos existentes naquele momento, que a 
energia mecânica gerada pelo vapor de água foi amplamente utilizada 
na elaboração de mercadorias. 

Como bem perceberam os ludistas e o capitão Swing, a máquina 
a vapor expulsou o trabalho da esfera do humano. Afastou o operário 
e, ao fazê-lo, eliminou as barreiras biológicas que antes eram inevi-
táveis. Uma delas, a mais importante aqui, é a velocidade de movi-
mentos: enquanto o homem necessita descansar e o trabalho manual 
tem um limite para ser acelerado, a máquina pode operar sem a ne-
cessidade de parar e seu funcionamento não tem um limite de velo-
cidade pré-estabelecido. A mecanização do trabalho abriu caminho 
para a aceleração sem fim. 

A máquina não só modificou a cadeia de produção. Os capitalistas 
não demoraram em descobrir seu potencial de aceleração e a utiliza-
ram para encurtar o resto dos processos envolvidos no ciclo de geração 
de lucro. Baseados neste princípio, a maquina a vapor foi adaptada 
para a criação de novos meios de transporte como a locomotiva e o 
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barco a vapor, que permitiram encurtar os tempos de circulação das 
mercadorias e das matérias-primas. Os benefícios econômicos dessa 
redução foram descomunais: se reduziram custos de armazenamento 
e transporte, permitindo que o capital permanecesse por menos tempo 
em forma de mercadoria e o ganho pudesse ser investido rapidamente. 

As transformações espaciais causadas por esses novos meios de 
transporte são ainda mais surpreendentes que os ganhos obtidos. De-
vidos a esses, como nunca havia sucedido antes na história da huma-
nidade, as pessoas começaram a viajar de um lugar a outro. Em 1700, 
ir de Londres a Manchester levava quatro dias; em 1880, quatro ho-
ras. Isso desencadeou uma série de inusitados deslocamentos huma-
nos. Rapidamente se inventaria o que conhecemos como turismo de 
massas (em 1841 Thomas Cook funda a primeira agência de viagens), 
permitindo que uma quantidade cada vez maior de pessoas abando-
nassem suas casas por temporadas, estabelecendo fluxos constantes e 
temporais de uma zona do globo a outra. 

O movimento desencadeado foi duplo: o mundo se expandiu e, ao 
mesmo tempo, se contraiu. Os indivíduos ampliaram seu campo de 
movimento, o qual havia sido restringido durante séculos ao lugar de 
nascimento, e em paralelo o mundo se tornou cada vez mais compac-
to. Com o passar do tempo, o mundo acabaria se tornando uma aldeia. 
Esse processo foi catalisado pelos meios de comunicação. Primeiro, 
o telégrafo, depois o telefone e finalmente a internet terminaram por 
propiciar a total aniquilação das distâncias espaciais. A informação 
foi mobilizada a velocidades crescentes, até chegar ao ponto da si-
multaneidade, a união do aqui e ali em uma mesma realidade virtual. 

Deve-se enfatizar que o impulso por acelerar os processos de 
circulação do capital não altera apenas aspectos temporais, senão 
também espaciais. David Harvey nos ensinou como o capital procura 
minimizar os custos no movimento de mercadorias e para conseguir 
isso acaba revolucionando as relações espaciais. É necessário reduzir 
distâncias mediante a melhoria do transporte ou o aperfeiçoamento 
da localização (ocupar pontos estratégicos, concentrar em um úni-
co lugar os pontos de produção e venda, etc). Também é necessário 
eliminar qualquer tipo de barreira física, social ou política: abolir os 
elementos que obstruam o livre fluxo de mercadorias (o neoliberalis-
mo e sua exigência de abertura e desregulamentação dos mercados é 
o ponto alto dessa cruzada). Em outras palavras, o capital precisa da 
aceleração do tempo, mas também da compressão do espaço – que, no 
final, significa uma compressão do tempo. 

As invenções se destroem umas às outras rapidamente: qualquer 
uma, cedo ou tarde, acaba tornando-se obsoleta ou substituível. No 



Luciano Concheiro

24

entanto, as melhorias tecnológicas progressivas tornaram possível 
manter uma constante: a aceleração. Cada máquina é mais potente 
e veloz que a anterior. O turbo e o hiper dominam o ritmo inventivo. 
A máquina a vapor primeiro foi substituída pelos motores de com-
bustão interna, logo depois pelos de reação e agora pelos propulsores 
iônicos. A locomotiva cedeu lugar ao Shinkansen japonês e ao Hyper-
loop, e os barcos a vapor às lanchas motorizadas por turbo jatos. O 
telégrafo foi substituído pela velocidade da chamada telefônica, que é 
gradualmente substituída por mensagens instantâneas via internet. O 
avião do início do século dos irmãos Wright, que voava a onze quilô-
metros por hora, se transformou no Hypersonic Technology Vehicle 2, 
que alcança vinte um mil quilômetros por hora (da Cidade do México 
a Madrid em vinte e cinco minutos). 

Não é de se estranhar que a máquina acabou se tornando sinô-
nimo de velocidade e, como consequência, em objeto de devoção por 
todos aqueles satisfeitos com os ganhos monetários e com o cresci-
mento. As apologias praticadas por Marinetti e o resto dos futuristas 
sintetizam bem esse sentimento: "Nós afirmamos que a magnificência 
do mundo foi enriquecida por uma nova beleza: a beleza da velocida-
de. Um carro de corrida cuja capota é adornada com grandes canos, 
como serpentes de respirações explosivas de um carro bravejante que 
parece correr na metralha é mais bonito do que a Vitória da Samotrá-
cia." (Primeiro manifesto futurista).

Seria errado pensar que as inovações tecnológicas são a única es-
tratégia da qual o capitalismo recorreu para acelerar os ciclos do re-
torno do capital. Ao longo da história foram desenvolvidas inúmeras 
técnicas que perseguem o mesmo objetivo: economizar tempo. A pri-
meira, e talvez a mais importante de todas, foi o sistema de fábrica. 
A aparição de Water Frame, máquina de costura que precisava estar 
perto de um rio para funcionar, fez com que os trabalhadores tivessem 
que se estabelecer em um único lugar para elaborar as mercadorias. 
Com isso, além de desarticular a produção gremial e aquela realizada 
desde a casa, forçou os indivíduos a se dedicarem exclusivamente a 
produção de mercadorias de deixar em paralelo outras atividades que 
antes realizavam (por exemplo, o cultivo de hortas). A concentração dos 
trabalhadores permitiu estabelecer uma divisão do trabalho que antes 
teria sido impensável pela dispersão da mão-de-obra e possibilitou a 
governabilidade do tempo (não só começou o controle das horas trabal-
hadas, mas quanto foi produzido em um determinado período de tem-
po). Com o surgimento da fábrica, o tempo do trabalhador se converteu 
em propriedade do capataz e do patrão, que —guiados pelo desejo de 
enriquecimento— sempre procurará acelerar o processo de produção. 
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A seguinte grande transformação veio a princípios do século XX, 
com a produção em série: a fabricação de grandes quantidades de 
mercadorias standard. Os princípios teóricos que permitiram esse 
novo sistema foram concebidos por Frederick W. Taylor. O seu ponto 
de abordagem era que a ciência deveria ser utilizada para otimizar os 
processos produtivos e aumentar a eficácia: analisar seus tempos e o 
movimento dos trabalhadores para reduzi-los a sua mínima expres-
são, cronometrar cada uma de suas operações para as acelerar, divi-
dir e especializar os trabalhos até que cada operário se encarregasse 
exclusivamente de uma etapa da produção. O taylorismo dizia que 
era preciso organizar o trabalho sob critérios científicos; resumindo, 
converter a administração em uma ciência. 

Quem se encarregou de implementar estes princípios foi Henry 
Ford. Começou com a fabricação de automóveis cujo nome é seu so-
brenome. O que ele fez foi dividir a produção em diferentes fases: 
a peças giravam em uma esteira mecânica e os trabalhadores se en-
carregavam de uma tarefa específica. Através deste procedimento, 
os tempos de deslocamento do trabalhador dentro da fábrica foram 
eliminados. A hiper-especialização do trabalho trouxe uma agilidade 
desacostumada para a força de trabalho, foi possível regular o tempo 
de cada fase da cadeia de produção e produzir vários carros simulta-
neamente. Essas melhorias provocaram um aumento na velocidade 
da produção. Montar um chassi em 1913 durava doze horas e meia. 
Um ano depois, após as mudanças impulsionadas por Ford, durava 
noventa e três minutos. 

Os japoneses, procurando sair da estagnação econômica causada 
pela sua derrota na Segunda Guerra Mundial, inventaram outro mé-
todo oposto ao modelo fordista, mas que também terminou em bene-
fício da aceleração: o sistema de produção Toyota ou "Just in Time", 
com o qual conseguiram eliminar os momentos de inatividade e de 
desperdício temporal existentes. Ao contrário da produção em massa, 
na qual o produtor inunda o mercado de bens de consumo, em Just in 
Time a produção responde as demandas do consumidor. Para isso, e 
daí vem o seu nome, específica que a mercadoria seja entregue apenas 
no momento e nas quantidades exatas em que são exigidas pelo con-
sumidor em questão. 

O primeiro efeito desse sistema é a desaparição de inventários 
e de desperdícios (de superprodução, de tempo, de transporte), uma 
vez que se produz exclusivamente aquilo que já tem um consumidor 
pronto para o adquirir. O segundo é a eliminação da circulação entre 
as diferentes fases de produção: entre um ponto e o outro se entrega 
o necessário no momento preciso. No seu conjunto, o sistema de pro-
dução Toyota reduz a imobilidade do capital e, portanto, acelera seus 
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ciclos de circulação: as mercadorias e seus componentes permanecem 
em um movimento incessante como parte de um fluxo que nunca se 
interrompe. Como propõe Jean-Pierre Durand, enquanto o tayloris-
mo pretende eliminar o "ócio sistemático" dos operários, o sistema de 
produção Toyota pretende eliminar o "ócio da matéria". O objetivo é o 
mesmo: anular a perda de tempo. 

O caso paradigmático da implementação do sistema de produção 
Toyota é o da Zara. Ao contrário das marcas de roupas tradicionais, 
a Zara produz sua coleção ao longo da temporada —podendo assim 
reagir as mudanças das exigências do mercado e de seus consumido-
res—. Depois de analisar o que foi comprado, cada semana se incor-
poram dezenas de novos modelos às suas lojas. Isso permite fornecer 
apenas aquilo que se vai vender e também responder rapidamente a 
volatilidade e velocidade do mercado. Um exemplo curioso: depois 
dos ataques do 11 de setembro de 2001, em apenas quinze dias se 
substituiu o tema de exibição das lojas da Zara dos Estados Unidos 
por roupa preta adequada para o luto coletivo. 

Nossas vidas estão presas pelo consumismo: vivemos consu-
mindo e consumimos para dar sentido a nossas vidas. Desde várias 
décadas atrás, comprar deixou de ser uma atividade exclusivamente 
econômica. Os objetos, tal como Jean Baudrillard explicou, mais que 
instrumentos, são signos linguísticos: servem quando significam algo. 
O consumo se converteu em um sistema simbólico de comunicação 
mediante o qual os indivíduos constroem suas identidades dentro de 
uma ordem social que está baseada na desigualdade e na hierarquia. 

Cada objeto serve não tanto para satisfazer uma necessidade 
como para expressar uma diferenciação entre um indivíduo e outro. A 
função de determinada bolsa de mão pouco importa, o central é o íco-
ne estampado no seu exterior, aquele que implica um alto poder aqui-
sitivo. A posse do objeto acaba sendo algo secundário, o fundamental 
é o que se expressa através do próprio consumo. Portanto, o desejo 
nunca pode ser saciado: não nos saturamos nem ficamos satisfeitos 
ao consumir porque o que se quer é comunicar – e a comunicação não 
tem fim.

Para funcionar como se deve, o consumo precisa da permanente 
aceleração. Certamente, a prioridade já não é conseguir que os indiví-
duos consumam —quem pode seguir dizendo que não o faz?— senão 
que o façam com maior velocidade. Se trata de que apenas consumam 
um produto, desejem e comprem o próximo. Esse princípio provém 
de uma evidente racionalidade econômica: aceleram-se os ritmos de 
consumo, vende-se mais mercadoria e se obtém maiores ganhos. Ain-
da que sempre tenha sido importante esse princípio, atualmente se 
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tornou imprescindível. Se antes se produzia para satisfazer necessi-
dades ou demandas concretas, agora primeiro se produz e logo a de-
manda é criada ou, o que é igual, aos consumidores. Isso provoca que, 
se não existe uma circulação ágil de mercadoria, as consequências 
(superprodução, estagnação e outros) sejam ainda mais catastróficas. 

Para conseguir acelerar os ritmos de consumo é preciso criar novas 
necessidades cada vez mais rápido e desaparecer com a mesma velo-
cidade as necessidades que existiam previamente. As estratégias utili-
zadas para isso são inúmeras (John Kenneth Galbraith as chamou de 
"aceleradores artificiais"). Essas existem de forma sutil e também vio-
lentas. A mais utilizada, a publicidade, opera como uma arte genuína da 
sedução e cria desejos de forma direta. Outras funcionam de maneira 
mais agressiva. Esse é o caso da obsolescência programada ou da plani-
ficação deliberada da redução do ciclo de vida útil de uma mercadoria. 

Diz-se que a primeira vez que se planejou e programou a morte 
de um objeto ocorreu em 1924, quando os principais produtores de 
lâmpadas (Philips, Osram, General Eletrics) conformaram o "cartel 
Phoebus". Haviam descoberto, sem preocupações, que contavam com 
a tecnologia necessária para que a vida útil das lâmpadas fosse de 
duas mil quinhentas horas. Vista desde os interesses capitalistas, a du-
rabilidade obtida graças ao processo tecnológico resultava contrapro-
ducente. Em consequência, tomaram uma decisão em conjunto: iriam 
modificar as lâmpadas que produzissem para que se descompusesse 
ao chagar as mil horas de uso. O conveniente era uma morte rápida, 
não uma longa vida.

Agora se produz para que os objetos caduquem, não para que du-
rem. A reparação —apenas praticada nos países periféricos— perten-
ce ao passado, quando os objetos não estavam pensados para serem 
descartados com prontidão. 

Com a era digital apareceu uma nova face da obsolescência pro-
gramada: a atualização perpétua. Para que qualquer dispositivo ele-
trônico se torne obsoleto basta inventar uma nova atualização. Dessa 
forma, ainda que os dispositivos continuem funcionando em termos 
materiais, podem deixar de ser operativos. Cada atualização implica 
uma renovação e, por sua vez, o descarte do existente: um golpe de 
energia e velocidade ao ciclo de circulação das mercadorias. 

A expressão mais completa dessas técnicas de aceleração da ob-
solescência é a moda. No império do consumismo, a simples aparição 
de novas mercadorias caduca as anteriores. Se o objetivo serve como 
signo da diferença hierárquica e se quer manter o lugar que cada um 
ocupa na escala social, é impossível ignorar as novidades que o merca-
do lança com empenho. Estar na moda é renovar-se permanentemente.  
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Baudrillard nos lembra: "Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer 
que existimos segundo o seu ritmo e em conformidade com a sua su-
cessão permanente."

Os espetáculos (shows, exposições, cinema, festivais) são a mer-
cadoria ideal porque desparecem enquanto estão sendo consumidas. 
A tendência é que nos encaminhemos a um consumo transitório e des-
materializado, que possa acelerar-se até o infinito, que não dure nada. 
Dessa forma, o consumo pode se tornar permanente e interminável. 

As recentes mudanças sistêmicas sofridas pelo capitalismo não fi-
zeram mais que radicalizar os processos e dinâmicas de aceleração. A 
transição do capitalismo industrial ao capitalismo financeiro permitiu 
um aumento radical da velocidade. Embora ambos sistemas estavam 
marcados pela mesma pulsão de aceleração, no capitalismo industrial 
existia uma serie de elementos de natureza material que estabeleciam 
limites a velocidade que se podia alcançar. As mercadorias deveriam 
ser criadas para poder ser vendidas e, por mais que se reduzisse os 
tempos de produção, isso ocupava um lapso temporal. Em poucas 
palavras: a mais-valia era extraída do trabalho humano, que teve que 
transcorrer pelo tempo. 

Por outro lado, no capitalismo financeiro a produção de valor 
se separou do físico. Franco "Bifo" Berardi propõe que falemos de 
um "semiocapitalismo", dado que "já não existem coisas materiais, 
senão signos; já não existe produção como matéria visível e tangível, 
senão produção de algo que é em sua essência semiótico". O sistema 
financeiro nada mais é do que um sistema de troca de informação. A 
produção de valor não está "na intervenção geradora de matéria física 
e no trabalho muscular", senão em uma troca de signos imateriais. 
Se fosse possível gerar valor além da matéria, apenas com a troca de 
signos, as amarras temporais impostas pelo trabalho e pelos objetos 
desapareceriam. A velocidade da geração de valor deixou de ter ba-
rreiras e pode ser realizada em milésimos de segundo. 

Isso não é uma simples especulação teórica. O fenômeno está 
sendo explorado mediante o que os estudiosos chamam de High-fre-
quency trading ou (HTF). A imagem que temos da bolsa de valores 
(homens correndo com gravata desamarrada, trocando ações de mão 
em mão e gritando ordens por telefone) corresponde a um passado 
longe. Hoje as trocas se realizam de forma eletrônica. Os brokers pas-
sam seus dias sentados em frente a um computador emitindo ordens 
de compra e venda com um teclado pequeno.

No High-frequency trading a computação da troca financeira é le-
vada ao extremo, uma vez que não existe nenhuma intervenção humana.  
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O trabalho é feito em lugares repletos de supercomputadores capazes 
de realizar bilhões de operações por segundo. Esses analisam o com-
portamento das diferentes bolsas de valores e, usando lacunas na le-
gislação, obtém informação dos movimentos financeiros antes de 
tornarem-se públicos. Graças a uma série de algoritmos complexos,  
esses têm a capacidade de reagir em frações de segundos. Alguém faz 
uma ordem de compra ou venda de ações, os supercomputadores vão 
rapidamente e compram —se o movimento sobe os preços— ou ven-
dem, em caso que desça- esse mesmo tipo de ações. Para fazer um mo-
vimento, eles precisam apenas de trinta milissegundos (0,03 segundos). 
Aproveitando a diferença de preço causada pela ordem de um terceiro, 
conseguem obter ganhos em questão de milésimos de segundos. 

As operações realizadas pelos algoritmos utilizados pelos super-
computadores sucedem a uma velocidade que o olho do ser humano 
não é capaz de perceber (piscar leva uns quatrocentos milésimos de 
segundos). Os computadores dos brokers também não são suficiente-
mente rápidos para continuar esses movimentos financeiros. Suas telas 
apresentam o estado do mercado alguns milésimos de segundos depois: 
refletem uma realidade atrasada que é inútil. Qualquer tentativa huma-
na para enfrentar resulta infrutífero. Não é possível escapar dos algo-
ritmos, eles sempre vão estar a um passo à frente de qualquer reação.

O tema do High-frequency trading recebeu uma atenção especial 
dos meios quando Gary Cohn, então presidente da Goldman Sachs, 
escreveu uma coluna catastrófica na qual expressava que a equidade 
do mercado corria perigo pela sua fragmentação e complexidade. Os 
riscos, argumentava, "são amplificados por um aumento dramático na 
velocidade da execução e das comunicações comerciais". Solicitou es-
tabelecer certos regulamentos que neutralizavam as companhias de-
dicadas ao High-frequency trading. Um ano depois, Goldman Sachs 
anunciava uma série de contratações de especialistas em tecnologia 
e em High-frequency trading. Um dos mais importantes bancos de 
investimento não pôde resistir aos embates da velocidade: entende-
ram que se não entrassem no jogo da aceleração, seriam rapidamente 
superados pelos seus oponentes. 

Pouco a pouco o mundo financeiro se dividiu entre os que en-
tendiam o valor dos milissegundos e os que não. Os primeiros inves-
tem grandes quantidades de dinheiro para aperfeiçoar os diferentes 
processos envolvidos no High-frequency trading. Financiam grandes 
empresas especializadas em reduzir os tempos em que se obtém a 
informação. Organizam escritórios inteiros para que os computado-
res estejam orientados ao lugar onde a informação é emitida e dessa 
forma tenha que viajar alguns metros menos e chegue antes. Inves-
tem centenas de milhões em instalar novas redes de fibra ótica para 
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que a informação possa viajar mais rápido. A redução alcançada é em 
milissegundos, porém cada milissegundo é extremamente produtivo. 
Nunca uma fração tão pequena de tempo havia valido tanto. 

O capitalismo contemporâneo se converteu em um turbocapita-
lismo, necessitado como nunca da velocidade para manter seu ritmo 
de crescimento e as exigências do lucro. Em grande parte, o elemento 
temporal tornou-se tão importante já que, no final do século XX, um 
processo iniciado há quatro séculos foi concluído: a constituição de 
uma "economia global". 

Desde o princípio, o capitalismo funcionou como um sistema su-
pranacional, estabelecendo uma divisão do trabalho internacional e 
uma série de conexões entre diferentes partes do mundo. Essas inter-
conexões foram intensificando-se de maneira crescente. Os territórios 
não-capitalistas foram aniquilados em sucessivas ondas expansivas 
até integrar-se a um sistema global. Uma vez que todo o planeta se 
estruturou sob os princípios do capital, resta apenas acelerar o tempo 
para poder manter os ritmos de lucros esperados. Nesse mundo, em 
que praticamente não existe lugar longe dos fluxos de mercado, a ace-
leração conseguiu conquistar tudo. Nem a economia, nem a política, 
nem as relações sociais conseguiram resistir ao ataque da velocidade. 
Cada uma dessas realidades está impactada pela pulsão da aceleração.  
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Por que nós não encontramos um significado, 
isto é, uma possibilidade essencial do ser? Por 

que todas as coisas nos geram uma indiferença 
cuja essência não conhecemos? Mas quem pre-

tende falar assim, se o trânsito mundial, a técni-
ca, a economia, atraem o homem e o mantém em 

movimento?

MARTIN HEIDEGGER

Ao contrário do que se poderia pensar, o estilo arquitetônico que mel-
hor traduz o espírito político do século XX não é o modernismo, e sim 
o monumentalismo. Devemos observar, além da limpidez da casa Fa-
llingwater projetada por Frank Lloyd Wright, o concreto acinzentado 
do Monumento Mãe Pátria em Stalingrado ou o memorial Valle de los 
Caídos na serra de Guadarrama. O monumentalismo se diferencia por 
uma busca dupla: aspira a grandeza e a durabilidade. Por essa razão 
sempre constrói blocos gigantes de concreto. Não é funcional porque 
pensa, em primeiro lugar, no amanhã. O que lhe interessa é conectar 
o presente com um futuro distante, com um mundo que está por vir. 
Sua luta é contra o esquecimento. 

Assim foram os projetos políticos do século XX: especulações am-
biciosas pela longevidade que pretenderam revolucionar a realidade 
de base e para sempre. Quiseram reinventar a historia e o próprio 
homem (basta pensar no novo homem soviético). Durante o século 
XX, pretendia-se que as transformações realizadas fossem profundas 
e ainda mais importantes, duradouras. Mussolini e Hitler pensavam 
em um futuro distante: um aspirava construir o novo Império Roma-
no, enquanto o outro o Reich dos mil anos. Imaginaram projetos tota-
lizantes constituídos por uma série de princípios inabaláveis em que 
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implicava um planejamento cuidadoso. Os projetos políticos tinham  
como horizonte a história da humanidade. Ainda que o presente fos-
se importante, o fundamental era o que estava por vir. Isso explica a 
recorrência à monumentalidade: foi o mecanismo com o qual a am-
bição da eternidade foi saciado. 

Em oposição aberta a essa política do concreto, a lógica da acele-
ração tem imposto em cada vez mais regiões do mundo uma política 
de curto prazo. Nessa, a visão já não é a futuro, senão ao imediato.  
O futuro deixou de importar. O tempo acelerado do cotidiano é o que 
configura essa política: se hoje se quer algo, amanhã se quer outra 
coisa. Não existe um plano totalizante, apenas existem soluções con-
cretas que se realizam de maneira improvisada para resolver os pro-
blemas do dia-a-dia. 

A pauta é apresentada pelos ciclos eleitorais, que são, na realida-
de, curtos (duram apenas alguns anos). Se há um interesse em gan-
har as próximas eleições, é necessário agir com rapidez. As soluções 
entregues ao eleitorado devem ser rapidamente visíveis e exploráveis. 
É absurdo planejar a longo prazo, atendendo a vários ciclos eleito-
rais, porque quando se concluir, o político que o iniciou já não estará 
no poder e não poderá colher nenhum tipo de benefício. A aposta é 
pelo que se pode transformar imediatamente em fotografia e em nota 
de imprensa. Os objetivos políticos restringem-se ao que garanta o 
triunfo eleitoral: dar respostas às necessidades imediatas dos eleito-
res (reparar buracos, reforçar o abastecimento de água, melhorar a 
iluminação, etc.)

A política de curto prazo está baseada em trancos e barrancos, 
movimentos bruscos de um lado ao outro do espectro ideológico.  
O bom político é aquele que tem ideais flexíveis e também sabe como 
modificá-los rapidamente para se adequar ao que manda o cenário. 
Os princípios rígidos são um empecilho. O compromisso político co-
rresponde a outra época, na qual se confiava no futuro. Para compro-
meter-se, assim como para ser fiel, é necessário superar o presente e 
pensar no amanhã. Isso se tornou impossível: a única preocupação 
são os eventos cotidianos. 

Cada vez mais, a participação política limita-se a uma sucessão 
de ondas de indignação que desaparecem com a mesma velocidade 
que surgiram. Byung-Chul Han retoma o termo shit-storms para ex-
plicar o fenômeno. As shit-storms (injúrias mediáticas) acontecem 
nas redes, quase nunca chegam às ruas. Sua principal característi-
ca é que elas são instáveis e efêmeras. Um evento desencadeia um 
turbilhão de indignação que une momentaneamente uma pluralidade 
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de indivíduos que de outra forma não estariam unidos. Porém, entre 
eles não existe uma unidade discursiva. Funcionam como uma onda 
incontrolável. Cada voz grita, tuita, posta no seu mural algo distinto. 
Nada mais distante ao som dos consignas gritadas em harmonia pelas 
massas do século XX do que o barulho de vozes heterogêneas gerado 
pelas shit-storms. 

O maior problema das shit-storms é que não constituem a conti-
nuidade que qualquer projeto político necessita. Giram em torno de 
um problema enraizado no presente e não o relacionam com mais 
nada, ou seja, não elaboram um discurso em direção ao futuro. As 
shit-storms são meras explosões de afetos, que nunca conseguem uni-
ficar-se. Como diz Byung-Chul Han, a indignação digital "não é capaz 
nem de ação nem de narração. É, antes, um estado afetivo que não 
desenvolve qualquer força potente de ação." As shit-storms não tem 
uma direção definida nem são regidas por uma ação comum e orques-
trada. Da mesma maneira, tampouco alcançam construir um sujeito 
político, um nós estável que se converta em um sujeito de transfor-
mação. São, por definição, fragmentarias e fugazes: desaparecem ra-
pidamente para dar lugar a seguinte onda de indignação. 

A política a curto prazo se parece à Hollywood: é uma espécie de 
star system onde o sucesso depende da fama e da popularidade do 
ator em questão. O poder não se concentra nos partidos ou nos sin-
dicatos, senão nos indivíduos. A ideologia é algo secundário, o mais 
importante é a visibilidade. Qualquer político sabe: nada é mais im-
portante que a sua imagem política. Esse sistema —que começou nos 
anos 20 do século XX com a expansão do rádio, se consolidou com 
a televisão nos anos 40 e se estabeleceu de maneira definitiva com a 
queda do muro de Berlim e a dissolução da União Soviética— acabou 
com a estabilidade da velha política do concreto, enraizada nas ideo-
logias rígidas e estruturas de organização imóveis e propiciou uma 
política versátil e inconstante. 

Esse novo tipo de política, baseada não nos princípios mas nos 
indivíduos e em sua popularidade, está configurada pelo escândalo.  
A disputa ideológica passou a um segundo plano como forma de ad-
quirir votos. O fundamental se tornou destruir a legitimidade dos 
adversários. O escândalo (sexual, de corrupção, etc.) é o mecanismo 
mais eficiente porque permite arruinar a reputação do indivíduo e 
assim também desarticula o seu projeto político —se é que se pode 
chamá-lo assim— no seu conjunto.

Os grandes pilares discursivos que estruturaram a política do 
século XX foram substituídos por uma variedade interminável de 
eventos cotidianos. Os escândalos surgem pelos mínimos detalhes. 
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Na crônica que escreveu sobre sua experiência a candidato como pri-
meiro ministro, o intelectual canadense nos conta: "Uma vez que você 
entra na política, sempre estará sendo observado. Você nunca se exalta 
ou perde a paciência com um recepcionista ou um motorista. Nunca 
se esquece de sorrir quando alguém se aproxima para pedir uma foto 
ou um autógrafo" Vive-se sob o governo da contingência. A política tor-
nou-se uma novela mexicana: um melodrama bagunçado marcado por 
traições e encontros amorosos escuros. Basta assistir a série popular 
House of Cards para perceber: a política se trata de ataques pessoais 
entre os atores políticos, nunca entra em jogo qualquer tipo de anta-
gonismo ideológico. Como diz o protagonista, Frank Underwood, em 
um discurso depois de um escândalo que envolvia o seu pai: "Fizeram 
o impossível para me fazer ficar mal. Mas a política é assim".

O escândalo, eixo orientador do ritmo da política, se diferencia 
pela sua espontaneidade. Aparece sem aviso prévio e torna-se rele-
vante imediatamente. As redes sociais propiciam essa característica. 
Nesse momento, em algumas horas, qualquer evento pode tornar-se 
um escândalo: não precisa esperar as primeiras páginas dos jornais 
impressos do dia seguinte. Além disso, o escândalo sempre é um even-
to efêmero. Com a mesma velocidade que apareceu, desaparecerá: 
acabará se diluindo entre outras notícias ou atingirá seu ponto alto 
(um pedido de desculpas público, uma demissão ou julgamento). 

As características do escândalo tornaram o ritmo do futuro da 
política em uma série de breves palpitações, ao contrário do típico 
processo lento da política do século XX. O tempo dos políticos já não 
é eterno. Vivem conscientes da sua própria brevidade e da fragilidade 
do seu poder. Aspirar a permanência não tem sentido. Uma carreira 
política longa se destrói em um piscar de olhos. Qualquer legitimida-
de, sem importar quanto trabalho exista por trás, pode evaporar-se de 
forma brusca em questão de horas. O escândalo impõe uma absolu-
ta volatilidade sobre a política. Atualmente, não existe permanência, 
tudo flui e se desmorona facilmente. 

Estruturada em torno da imagem dos indivíduos e encorajada 
pelas shitstorms e pelos escândalos, a política a curto prazo depende 
dos meios de comunicação de massa. Neles é onde se constroem (ou 
destroem) a legitimidade e as redes de apoio. As campanhas não acon-
tecem nas praças públicas e ao longo da região em disputa, mas nas 
redes sociais e na televisão. Os políticos e sua imagem são produtos 
mediáticos. Se tornam outra mercadoria que deve ser vendida. Atra-
vés de curtos slogans e imagens memoráveis, sobe a popularidade e, 
automaticamente, os votos. Os marqueteiros são os que mandam: os 
ideologistas são um pouco antiquados ou sem importância. 
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Um bom funcionamento dos meios de comunicação depende de 
uma erosão da memória. Só pode haver uma notícia, se as que já exis-
tem não forem lembradas. Notícia —do latim notitia— significa "in-
formação e conhecimento sobre algo". O termo está inevitavelmente 
vinculado a noção de novidade. As notícias falam sobre o que acaba 
de acontecer, sobre a mudança. O jornalista tem a tarefa de buscar, 
ou melhor, de criar primícias sem interrupções. Ao fazer isso, desloca 
ao passado o que já havia. Acompanhar as notícias é como submer-
gir no Rio Lete, cujas águas, segundo a mitologia grega, provocam a 
desaparição das lembranças. Sua incessante pretensão de apresentar 
novidades fomenta a amnésia dos sujeitos, que para apreendê-las são 
obrigados a apagar de sua mente as notícias antigas. 

Quando os meios começam a funcionar como um negócio, essa 
amnésia torna-se um princípio rigoroso. Se seus ganhos dependem da 
publicidade, que está determinada pelo número de consumidores que 
tenha cada nota, a mídia precisa ter materiais frescos para destacar-se 
frente a seus concorrentes e, assim, ganhar mais audiência. A questão 
não é a qualidade, senão a novidade. Nisso reside o sucesso da mídia 
contemporânea. Para colocar o assunto em números: The Huffington 
Post, que quase triplica o número de leitores on-line do New York 
Times, publica mil seiscentas notas por dia. Sob ameaça de ser deslo-
cados frente a avalanche de notícias e de seus concorrentes, todas as 
mídias tiveram que aderir a essa tendência de aumentar a produção 
de notas diárias, em detrimento da qualidade de informação e da pro-
fundidade de análise. 

A quantidade de informação armazenada na internet é tanta que 
é difícil quantificá-la: alguns dizem que ocupa uns quinhentos bilhões 
de gigabytes (se essa quantidade de informação fosse impressa e en-
cadernada, formaria um fileira de livros que abrangeria dez vezes a 
distância entre a Terra e Plutão). Essas cifras exorbitantes tornam a 
internet, sem sombra de dúvida, no maior arquivo já criado pela hu-
manidade (os milhões de livros que contém a Biblioteca do Congresso 
dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, ocupariam somente 
dez mil gigabytes). 

Além da quantidade de informação que armazena, a internet 
provoca uma acentuada redução da memória. Existem várias inves-
tigações que a comprovam. Uma delas, realizada por Betsy Sparrow, 
Jenny Liu e Daniel M. Wegner, demonstra três questões fundamentais: 
que quando uma pergunta complicada é pronunciada, as pessoas que 
tem acesso a internet tendem a pensar no computador em vez de ela-
borar a sua própria resposta, já que lembram com maior frequência 
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aonde a informação está armazenada do que a informação em si e 
que a capacidade de lembrar diminui quando assume-se que as infor-
mações podem ser acessadas on-line. A explicação para isso é que a 
disponibilidade de algoritmos sofisticados em pesquisas (como Goo-
gle ou Yahoo), assim como numerosas bases de dados (como IMDb 
ou mesmo Wikipedia), faz com que não haja necessidade de lembrar 
eternamente. Assumimos que, no momento em que precisamos de 
alguma informação, podemos googlear. Esse fenômeno de amnésia 
digital, por razões evidentes, foi batizado como "efeito Google". 

Nosso destino é ser sujeitos sem memória, dependentes de uma 
variedade de dispositivos que funcionarão como uma memória exter-
na. Não seremos mais capazes de acessar nossas próprias memórias, 
que acabarão armazenadas em servidores de empresas como Face-
book ou Instagram que as protegerão e as explorarão comercialmente. 

Quando foram inventados, os meios de comunicação de massa 
não davam conta de acompanhar as pautas dos eventos cotidianos. 
Havia um atraso iminente entre a realidade e a palavra impressa. O 
tempo de produção da imprensa escrita (jornais e panfletos) limitava-
se a quantidade de notícias que podiam ser desdobradas a cada dia. 
Algumas soluções práticas foram planejadas como as versões da noite, 
que eram complementadas pelas tardes, aquilo que tinha sido publi-
cado pelas manhãs. Ainda assim, o número de notícias que podiam 
ser geradas tinha um limite preciso. Com o rádio e a televisão foi dado 
um salto qualitativo: começaram a transmitir ao vivo. Porém, foi com 
a mídia digital que os limites desapareceram completamente. Neles e 
por eles pode-se criar um infinito número de notas —inclusive a uma 
velocidade maior do que os próprios eventos—. Esses dão origem a 
uma espécie de jornalismo rizomático em que cada homem e mulher, 
com um celular na mão, se convertem em um produtor de notícias. 
Enquanto alguma coisa está sucedendo, uma multiplicidade irredu-
tível de notícias é gerada: cada evento de desdobra em uma onda de 
imagens e palavras. 

É natural que, ao introduzir um crescente número de golpes de 
informação em um mesmo lapso temporal, a velocidade com que as 
notícias sucedem aumenta. O futuro da realidade apresenta-se cada 
vez mais rápido, alterando a forma como percebemos e nos relacio-
namos com os eventos. A sensação generalizada é que tudo acontece 
mais rápido, que nada permanece. Visto sob outra perspectiva: nen-
hum acontecimento tem grande importância, já que todos acabam 
sendo superados e esquecidos. Sendo rigorosos, estamos testemun-
hando o surgimento de uma nova percepção temporal cuja primeira 
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característica distintiva é a erosão da memória. A amnésia torna-se 
uma obrigação para suportar a velocidade da sucessão de informação. 
Se pudéssemos lembrar fixamente, sofreríamos uma saturação impos-
sível de lidar. A enxurrada de notícias desgasta qualquer memória. A 
segunda característica é a falta de narrativa. A velocidade é tal que 
torna-se impossível estruturar uma trama que dê sentido ao fatos e os 
entrelace em um conjunto coerente. O fluxo do tempo aparece como 
uma sucessão de flashes sem conexão uns com os outros. Sua forma é 
indeterminável: não há um curso claro. Anula um futuro previsível e 
apresenta um futuro nebuloso e ilegível. 

O impacto é múltiplo. O fato de que se esqueça com facilidade 
faz com que os interesses e as afinidades políticas sejam efêmeras. As 
causas são abraçadas por um breve período de tempo. Quase são es-
quecidas imediatamente. Não é possível construir um vínculo íntimo 
com elas. O compromisso também é debilitado porque precisa da me-
mória para existir. Sem memória, nenhuma relação pode afiançar-se. 
Tampouco a possibilidade de construir um futuro comum. Se o futuro 
é incerto, porque deveríamos ser solidários e unir-se com os outros em 
busca de um futuro melhor? Em uma sociedade acelerada não existe 
confiança econômica nem política porque essas se conquistam com o 
tempo e quando há certeza acerca do que está por vir. 

Ao reduzir o poder da memória, os laços duradouros se desgas-
tam, pois este é o único meio de estabelecer a união com o passado e 
a potência do futuro, estabelecendo expectativas comuns. Assim como 
as notícias, que caducam a velocidades assombrosas, as afinidades po-
líticas esfumam-se rapidamente: tornam-se frouxas e fugazes. Nossa 
política é uma política da amnésia: as denúncias e as lutas são rapida-
mente esquecidas. Não há nada que consiga capturar a nossa atenção 
durante muito tempo. As relações de conteúdo político ou ideológico 
são frágeis e frias. Qualquer coisa acaba por provocar indiferença, 
sabemos que o amanhã será substituído por uma nova preocupação. 
O arquiduque Francisco Fernando da Áustria, herdeiro da coroa do 
Império austro-húngaro, foi assassinado em 28 de junho de 1914 por 
um jovem nacionalista sérvio-bósnio. Após o atentado, explodiu o que 
ficou conhecida como a crise de Sarajevo: uma crise diplomática que, 
ao não poder ser resolvida pacificamente, culminou na Primeira Gue-
rra Mundial. 

O historiador Stephen Kern provou de maneira convincente que 
os procedimentos diplomáticos são ineficazes devido a velocidade das 
comunicações entre os países em conflito. O telégrafo e o telefone 
romperam com o funcionamento da diplomacia, que até então depen-
dia das reuniões presenciais e da negociação lenta. Graças às novas 
tecnologias, os ultimatos e os memorandos chegaram como estouros 
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sem permitir que os temperamentos se acalmassem. Os diplomáticos 
não puderam aliviar ou canalizar a agressividade e a tensão. 

Em um relato do diário de Kurt Riezler, um importante diplo-
mático alemão do movimento, podemos ler: "Este maldito mun-
do louco tornou-se muito confuso para ser entendido ou previs-
to. Existem muitos fatores ao mesmo tempo." Durante a crise de 
Sarajevo os eventos desenvolveram-se numa rapidez espantosa. 
Frente a esse ritmo vertiginoso, os mecanismos existentes para a 
resolução pacífica dos conflitos eram obsoletos. Os diplomáticos 
ficaram pasmos, atordoados, e uma das guerras mais sangrentas da 
história acabou explodindo. 

O que acontece quando o imperativo da aceleração atinge às ocu-
pações políticas e, particularmente, os sistemas democráticos? Como 
argumentou William E. Scheuerman, o pensamento democrático con-
tém certos orçamentos temporais implícitos: seus princípios sobre as 
decisões tomadas e a criação das leis dependem de que exista uma 
quantidade considerável de tempo e requerem de certa lentidão. A de-
liberação e o debate, os dois fundamentos operativos da democracia 
desde a Antiguidade, são processos lentos. Se uma pressão temporária 
sobre eles for exercida, eles simplesmente explodem. A sua lógica os 
impossibilita de ir a velocidade que hoje é exigida. 

Em um mundo em que a velocidade e a agilidade são favorecidas 
sobre a pausa e a meditação, alguns processos que são fundamentais 
para o bom funcionamento de qualquer democracia estão em perigo. 
O poder que sofre as piores alterações ao ser acelerado é o poder le-
gislativo. Carl Schmitt, a meados do século XX, percebeu o que estava 
acontecendo: "Os procedimentos legislativos se tornam mais rápidos 
e mais circunscritos, o caminho para o cumprimento da regulamen-
tação legal se torna mais curto e a parcela da jurisprudência menor". 
As legislaturas transmutam em uma fábrica de leis que procuram so-
lucionar os problemas imediatos: as leis são produzidas a velocidades 
impressionantes, querendo acompanhar as pautas dos eventos coti-
dianos. Retomando as palavras de próprio Schmitt, a legislação se 
torna mecânica. 

Com a aceleração, a adaptabilidade das leis deixa de operar. A 
velocidade da sucessão dos eventos e das transformações sociais, tec-
nológicas e econômicas faz com que as leis expirem rapidamente. Fre-
quentemente os legisladores não entendem o mundo no qual devem 
operar. As mudanças os ultrapassam: pretendem criar normas sobre 
uma realidade que já é outra, que mudam a medida que eles procuram 
regulamentá-las. Pressionados pela mesma realidade, não há tempos 
para debater, estudar ou discutir. Regras de emergência são criadas, 
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não suturadas, destinadas a responder à circunstância. Lacunas legais 
começam a proliferar, uma vez que as leis existentes correspondem a 
uma realidade passada. 

Diante das lentas deliberações, a lógica da aceleração privilegia 
as decisões tomadas de forma imediata. Quando chega-se ao limite de 
velocidade dos processos legislativos, recorre-se aos decretos do poder 
executivo. Não é de admirar-se que exista uma tendência mundial a 
proliferação de governos que se articulem ao redor de um executivo 
unitário e energético, de indivíduos carismáticos que prometem efi-
ciência antes de qualquer coisa. Algo está claro: se o que se quer é 
economizar tempo na capacidade de ação, o ponto chave é entregar a 
um indivíduo todo o poder, que possa responder rapidamente e sem 
consultar a tomada de decisões, de deliberar ou de chegar a um con-
senso – tudo que leva tempo. 

Assim avança uma estabelecida forma de governar discricionária. 
As normas e as leis trazem uma esclerose ao sistema, que precisa de 
uma capacidade de resposta rápida. Devido a exigência da velocidade, 
boa parte dos acordos começam a ser feitos entre a elite por baixo dos 
panos, como se estivessem em um estado de exceção permanente (ou, 
nas palavras de Giorgio Agamben, "como um patamar de indetermi-
nação entre democracia e absolutismo"). Deliberar ou discutir uma 
decisão em público é uma grande perda de tempo. 

É evidente que o mandato da velocidade é, de fato, o mandato da 
força. Laurence Boisson de Chazourne afirma que "a emergência não 
produz leis porque as leis emanam de processos políticos normais". A 
respeito disso, Paul Virilio escreveu: "Acho que essa ideia é fundamen-
tal. A lei do mais rápido é a origem da lei do mais forte. Atualmente, 
as leis estão sob um estado de emergência permanente." A velocidade 
implica uma acumulação de poder. O mais rápido é o mais poderoso 
e, quanto mais poder se tem, mais rápido se pode ser. É, portanto, 
uma espiral que propicia inevitavelmente a concentração de poder.  
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When was the last time I remembered a birthday?
When was the last time I wasn’t in a hurry?

KANYE WEST

Vivemos apressados, em um frenesi permanente. Nossos dias são as-
sediados pela pressa: queremos resolver tudo imediatamente. Termi-
namos uma função para envolver-se em outra. Uma lista interminável 
de coisas a fazer nos atormenta a cada momento. O sentimento geral 
é que o tempo que temos nunca é suficiente. Aonde quer que seja es-
cutamos a reclamação: "Eu gostaria que o dia durasse mais." Ou a 
variação: "Que rápido passa o tempo, nunca é suficiente para mim." 
Descansar se tornou uma ilusão impossível de atingir. A pressão por 
voltar ao trabalho nunca termina. Por mais energia que esbanjemos, 
nunca conseguimos colocar o trabalho em dia. Estamos constante-
mente a um passo atrás da realidade e de suas representações. 

É indiscutível: a pressa e a pressão que dominam o nosso cotidia-
no derivam do espírito do capitalismo, que tem como objetivo prin-
cipal gerar lucro e seu crescimento incessante e, portanto, é preciso 
que as ações produtivas sejam executadas com rapidez e dedicação. 
Ambos fenômenos psicológicos foram estimulados pela propagação 
da internet e, especialmente, pela aparição dos dispositivos móveis 
(smartphone, tablet, notebook, etc.). Esses desenvolvimentos tecno-
lógicos permitiram que o trabalho transbordasse os limites temporais 
e espaciais durante o século XIX e boa parte do século XX: por um 
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lado, a jornada de oito horas e a semana de trabalho de cinco dias;  
e por outro a fábrica e o escritório. Hoje em dia, o trabalho e a própria 
vida se confundem: entre eles se formou um continuum sem frontei-
ras evidentes. 

O trabalho não está mais restrito aos horários e dias úteis. Sem-
pre estamos disponíveis, conectados a nossos celulares, dia e noite. 
Também nos finais de semana e nas férias. Podemos dizer que o perío-
do de férias difere do período de trabalho se em ambos estamos ativos 
e prontos para responder as exigências do trabalho? Em termos espa-
ciais aconteceu o mesmo: agora podemos trabalhar desde qualquer 
lugar e não exclusivamente do escritório ou da fábrica. Nossas casas 
e carros se converteram em espaços genuínos de trabalho graças aos 
desenvolvimentos tecnológicos. Inclusive trabalhamos, respondendo 
e-mails de forma obsessiva, da cama — lugar que Michel Foucault 
reconheceu como paradigma das heterotopias. 

As galerias de arte em Nova York tem como norma inquestio-
nável que o telefone da recepção não pode tocar mais de duas vezes e 
que os e-mails devem ser respondidos em menos de doze horas sem 
importar o dia e a hora que foram recebidos. Essas regras sintetizam 
as duas novas obrigações do trabalhador contemporâneo: disponibi-
lidade permanente e aceleração na execução do trabalho. O grau de 
tolerância à espera e ao atraso diminuem a passos longos. Você tem 
que responder, ou melhor, produzir, o mais rápido possível. O mantra 
é: ser mais rápidos é ser mais produtivos. 

As inovações tecnológicas respondem a essa necessidade. O Apple 
Watch, um dos mais recentes lançamentos da Apple —e enquanto 
escrevo, um novo produto deve ter aparecido invalidando essa afir-
mação— é o que melhor ilustra o dito anteriormente: um relógio que 
te permite falar por telefone, responder e-mails e mensagens instan-
tâneas, consultar a agenda ou os movimentos da bolsa de valores. É, 
quase, um escritório que pode ser levado no pulso. Ou, se preferir: um 
escritório protético. Não à toa, sua propaganda diz: "Receba e respon-
da suas notificações em um instante." Com esse tipo de smartwatches, 
não há desculpas para a demora, para o reflexo lento. Assim, o prin-
cípio da urgência se expande à todas as atividades. Por mais insignifi-
cante que seja a nossa função, de algo podemos ter certeza: é urgente. 
Devemos viver alertas, prontos para responder ao que nos é solicitado. 

Ao contrário do que os defensores da ciência nos prometeram, as 
inovações tecnológicas não nos libertaram do trabalho. Aconteceu o 
oposto: nós fomos acorrentados ainda mais a ele. As máquinas propi-
ciaram uma existência acelerada e cheia de estresse, longe da tranqui-
lidade do ócio que alguma vez foi previsto. 
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O anseio da disponibilidade permanente do trabalhador, que não 
é outra coisa que a produtividade e consumo sem pausas, reside no 
próprio coração do capitalismo. O desejo ao longo dos anos foi criar 
um trabalhador e um consumidor que não dormem, que trabalhem e 
comprem 24/7. Como argumenta Jonathan Crary, "O planeta é repen-
sado como um local de trabalho ininterrupto ou um shopping center 
de escolhas, tarefas, seleções e distrações infinitas, aberto o tempo 
todo. A insônia é o estado no qual a produção, o consumo e o descarte 
ocorrem sem pausa, apressando a exaustão da vida e o esgotamento 
dos recursos".

Quem não é capaz de ser um sujeito multitasking está condenado 
no mercado de trabalho e nas relações sociais —incluindo as amoro-
sas—. As obrigações de economizar tempo, ser mais eficazes e estar 
sempre disponível para o outro nos leva a ter que dedicar-nos a di-
versas funções ao mesmo tempo: trocar mensagens ao mesmo tempo 
que escreve um relatório, falar no telefone enquanto dirige, responder 
um e-mail enquanto janta. Você deve pular de função em função, mas 
também eliminar várias ao mesmo tempo. Aquele que falhar nesse 
frenético malabarismo é ineficaz: será um empregado deficiente, um 
mal amigo ou um insensível amante.

As interrupções, propiciadas pelos dispositivos portáteis que 
soam e vibram sem parar, são contínuas. Isso desenraizou momentos 
de intensa concentração ou, visto sob outra perspectiva, os momen-
tos de contemplação ou meditação. Nossa atenção não pode resistir a 
uma única atividade. Fazemos algo e, sem perceber, estamos fazendo 
outra coisa. Onde quer que estejamos, o pensamento, pulando de um 
assunto a outro, permanece em outro lugar. Enquanto isso, os dedos 
buscam nervosamente a tela do celular. A condição: total distração.

A pressa, olhada de perto, é um imperativo por acrescentar a ve-
locidade nas nossas ações, mas também é uma exigência por executar 
cada vez mais ações em um curto período de tempo. De forma mais 
simples: a pressa pretende que se desperdice menos tempo e, simul-
taneamente, que se faça mais coisas. Entendida dessa forma, como 
uma consequência de conduta do fenômeno da aceleração, se expli-
ca porque uma grande parte da população relata sentir um profundo 
cansaço permanente. A mente e o corpo ressentem ser mais velozes, 
ao se encontrarem forçados em realizar mais ações e sempre asse-
diados por uma nova função: nunca podem descansar. Assim como 
uma máquina que é obrigada a trabalhar a ritmos forçados durante 
um longo período de tempo, os sujeitos se superaquecem e terminam 
desgastados. 
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O fato de existir um cansaço geral foi percebido por muitos e se 
atribuíram diversos nomes para isso (burnout ou síndrome do esgota-
mento, neurastenia, síndrome da fadiga crônica ou, o favorito da Or-
ganização Mundial da Saúde, encefalomielite miálgica). Os sintomas:  
exaustão sentida por vários meses, enfraquecimento da memória, pro-
blemas de concentração, dificuldade para dormir ou insônia, dores 
musculares e nas articulações, enxaqueca, distúrbios digestivos (dia-
rreia, náusea, prisão de ventre). Se você lê essa lista, é difícil pensar 
em um habitante de qualquer cidade do mundo que não sofra pelo 
menos alguns desses sintomas. 

Estamos expostos a constantes golpes de informação. Diante de nos-
sos olhos não deixam de aparecer imagens. Ruídos visuais e sonoros que 
podemos apenas responder com ansiedade e apertando os maxilares. So-
fremos o que Roberto Calasso batizou como a doença do cheio: "A doença 
de quem vive em uma continuidade mental ocupada por um turbilhão de 
palavras entrecortadas, estúpidas imagens recorrentes, certezas inúteis e 
sem fundamentos, medos expressados em sentenças em vez de emoções."

Alguém —acho que foi Nietzsche, ainda que pouco importa se foi 
ele ou não— convocou os filósofos a tornarem-se psicólogos de sua 
época. Hoje, aquele que pretenda compreender o sujeito contemporâ-
neo, deve apropriar-se dessa ideia. A solução, se quiser captar algo do 
que nos acontece internamente, é arriscar-se a diagnosticar transtor-
no mentais coletivos. 

No entanto, o gesto deve ser feito a maneira inversa a que pro-
cede um psicólogo. Não há que começar estudando a psique, senão 
os fenômenos econômicos e políticos que a dão forma. É importan-
te ter claro: a lógica da aceleração, produzida pela voracidade do 
capital, gera uma determinada subjetividade. Não é que sejamos 
naturalmente estressados, distraídos, angustiados, senão que nos 
fizeram assim. Nossa subjetividade é mais um produto entre as infi-
nitas criações do capitalismo.

A duração das relações amorosas diminuíram notavelmente. O 
divórcio e a separação são práticas normalizadas inclusive dentro das 
classes mais conservadores da sociedade. Proliferam serviços on-line 
que oferecem divórcios expresso. Por pouco dinheiro e apenas em 
quatro passos, pode-se obter uma averbação de divórcio. Atenção: o 
mais significativo é que os casamentos duram apenas alguns meses e 
os divórcios acontecem cada vez mais antecipados. 

Essa degradação da estabilidade e duração das relações amoro-
sas é outro resultado da lógica da aceleração. O psicanalista italiano 
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Massimo Recalcati insiste: "A aceleração maníaca do tempo faz que 
a promessa amoroso do “para sempre” se torne ridícula, ingênua 
e inclusive estupidamente supersticiosa" Existe um "imperativo so-
cial do Novo" cujo princípio básico é que o durável é negativo, que 
nos faz desejar e desfrutar a novidade. "Exige um goze sempre novo 
e, consequentemente, vive as relações que se estendem no tempo 
como uma câmara de gás que terminam com a fascinação misterio-
sa do desejo".

Um dos elementos que definem a classe média, pelo menos no te-
rreno conceitual, é a estabilidade no trabalho. Em princípio, os passos 
na vida de qualquer membro desse estrato social seria: estudar, con-
seguir um trabalho relacionado com o que se estudou, ser promovido 
e ganhar um salário melhor, casar, ter filhos e aposentar-se. O futuro, 
para eles, estava claro e, literalmente, (as)segurado. 

Essa narrativa para qualquer jovem, soa, para dizer o mínimo, 
como uma promessa falsa. Temos em mente que em nossas vidas 
acontecerá o contrário: estudar não é garantia que obteremos um tra-
balho, conseguiremos um que não tenha necessariamente a ver com o 
que estudamos, teremos que assumir posições para as quais estamos 
superqualificados, mudaremos inúmeras vezes de trabalho, os contra-
tos serão por projetos específicos, faremos outsourcing, não seremos 
promovidos senão que nos demitirão diversas vezes, nos endividare-
mos. Os economistas gostam de englobar e explicar essa série de fenô-
menos sob o termo desregulamentação do mercado de trabalho, que 
significa a desaparição de obstáculos legais para contratar e demitir 
os trabalhadores. Adeus as prestações, adeus a qualquer possibilidade 
de aposentadoria e pensão. Bem-vinda a absoluta precariedade. 

Diante da promessa de estabilidade e do progresso, hoje em dia 
vivemos sob a incerteza e o dinamismo. Não sabemos o que está 
por vir nem o que nos espera. A clássica pergunta que nos fazem 
nossos pais ou o tio controlador acerca de como nos vemos daqui 
a cinco anos é ofensiva: o de menos é que o nosso futuro seja um 
mistério absoluto, o doloroso é que provavelmente viveremos em 
piores condições. Em um fato concreto sintetiza o distante que esta-
mos da confiança que disfrutaram as gerações anteriores: na ausência 
de seguro de gastos médicos (plano de saúde e/ou assistência de saúde 
pública e gratuita). Para os jovens, a saúde, ou seja, o futuro, não se 
encontra segurado: na nossa frente, encontramos apenas neblina. 

A pressão temporal nos sufoca: os dias são muito curtos para a 
quantidade de tarefas que temos que fazer. Por mais ágeis e eficazes 
que sejamos, por mais que nos apressemos, não podemos terminá-las. 
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Os efeitos? Estresse. Tensão física e emocional. Pressão alta. Bruxis-
mo. Nervosismo e intolerância. Ansiedade: estresse inclusive quando 
não há um fator externo que o cause, estresse sem motivo específico. 
Eczema. Apreensão. Ataques de pânico ou crises de ansiedade: pe-
ríodos que se experimenta um medo aguçado acompanhado de con-
dições como palpitações, suores, dores no peito, tremores, hiperven-
tilação, náuseas. 

A benzodiazepina (nomes comerciais: Rivotril, Xanax, Klonopin) 
é a droga com melhores resultados para controlar a ansiedade. Atua 
diretamente sobre o sistema nervoso central reduzindo a atividade 
elétrica cerebral. Seus efeitos são rápidos e contundentes. Foi pensa-
do para ser ingerido apenas ocasionalmente e durante curtos períodos 
uma vez que submergem a pessoa que o consome em um limbo sono-
lento em que, ainda que seja semifuncional, as respostas emocionais 
são quase inexistentes (a perda da libido é um dos primeiros efeitos 
secundários). No entanto, cada vez é utilizado por mais pessoas como 
um acompanhamento (ou um salva-vidas?) à sua vida cotidiana.  
O conta-gotas de Rivotril no bolso: um pouco antes de começar a tra-
balhar, outro pouco depois de comer e um pouco mais para poder 
dormir. Se observamos ao nosso arredor encontraremos um número 
considerável de pessoas sob efeitos do clonazepam. Basta observar 
os olhos: seu olhar perdido, aquoso e incapaz de gerar conexões os 
denunciará. 

A aceleração é confrontada com os limites biológicos (necessidade 
de dormir, fatiga, dores musculares). O corpo e a mente dos humanos 
colocam barreiras à velocidade. As pernas suportam até certo ponto: 
chega o momento em que não se pode correr mais rápido. Porém, 
a lógica da aceleração responde colocando a nossa disposição uma 
generosa quantidade de substâncias estimulantes. Vivemos imersos 
em uma cultura do doping: buscamos a estimulação necessária, o im-
pulso de energia que falta através de distintas substâncias. Trabalha-
dores de escritório e donas de casa que sem um café não conseguem 
acordar. Red Bull ou outra bebida energética para terminar a jornada 
de trabalho. Ingerir o que for necessário para inibir os neurotransmis-
sores que recebem sinais de cansaço e sono. O objetivo: embestar o 
sistema nervoso central para poder continuar trabalhando. 

É pouco surpreendente que as drogas características das últimas 
três décadas sejam aquelas que estimulam psíquica e fisicamente. 
Ainda que em um princípio sejam recreativas, a verdade é que são o 
suplemento ideal para os sujeitos acelerados, sujeitos que vivem sob a 
obrigação de responder (leia-se: trabalhar, amar, movimentar-se) com 
mais intensidade, a uma velocidade cada vez maior. 
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Consumir crystal meth ou metanfetamina de cristal se torna cada 
dia mais popular. Nas ruas, é mais conhecida como speed devido ao 
principal efeito que gera: um ataque de hiperatividade e de energia. 
Porém, a cocaína é a droga que ilustra com perfeição as necessidades 
contemporâneas. Roberto Saviano a descreve: "A heroína faz de você 
um zumbi. A maconha relaxa e deixa seus olhos injetados de sangue. 
A cocaína é outra história, é a droga performática. Com ela você pode 
fazer qualquer coisa. Antes que ela faça seu coração explodir, antes 
que seu cérebro vire mingau, antes que seu pau amoleça para sempre, 
antes que o estômago se torne uma chaga purulenta, antes de tudo 
isso você trabalhará mais, se divertirá mais, trepará mais. A cocaína 
é a resposta exaustiva à necessidade mais imperativa da época atual: 
a falta de limites. Com a cocaína você viverá mais intensamente. Se 
comunicará mais, primeiro mandamento da vida moderna. Quanto 
mais você se comunica mais é feliz, quanto mais se comunica mais 
goza a vida, quanto mais se comunica mais comercia sentimentos, 
mais vende, vende mais qualquer coisa. Mais. Sempre mais."

É devido a essas qualidades estimulantes que a cocaína deixou de 
ser uma droga recreativa. Com muita frequência é utilizada no trabalho 
para poder aguentar as longas horas e demandantes jornadas. Ao contrá-
rio que os consumidores de outras substâncias, o cocainômano é alguém 
produtivo e funcional, que é partícipe das dinâmicas sociais. É mais: um 
sujeito sob o efeito da cocaína, estimulado e eufórico, com rápidos re-
flexos e com muita segurança em si, com estímulos exaltados e que nun-
ca tem sono ou sente cansaço, poderia ser tomado como o modelo ideal 
desejado pela lógica da aceleração. Com ou sem cocaína, todos estamos 
encaminhados a esse modelo —inclusive com seus efeitos negativos—. 

A velocidade destruiu a possibilidade de dar as nossas vidas um 
sentido coerente e unitário. Acontece a mesma coisa quando adian-
tamos ou rebobinamos um filme: o olho não consegue discernir com 
clareza as imagens, os frames em vez de configurar uma sequência, 
produzem uma sucessão desordenada de significado. As experiências 
acontecem tão rápido que é impossível amarrá-las para que compon-
ham uma narração. 

As transformações são tantas e tão frequentes que o passado 
se torna rapidamente inútil. O que aconteceu não pode ser utiliza-
do como fonte de conhecimento porque o presente é absolutamente 
distinto. Enquanto a velhice era um referente de autoridade e sabe-
doria, hoje em dia é um peso. Basta observar o nosso cotidiano para 
descobrir que os vínculos com o passado já não existem, aquilo que 
sabíamos há dez anos atrás, hoje em dia é inútil. A novidade desloca o 
passado distante de nós. 
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Em paralelo a isso, a relação que mantemos com o futuro mudou 
drasticamente. Já não sabemos o que está por vir. Tampouco confia-
mos que as coisas estejam caminhando a um propósito maior. Aban-
donamos a ideia de progresso, a ideia de que a historia caminha a um 
futuro melhor. No lugar disso, existe a desconfiança e a incerteza dian-
te do futuro. Sentimos que o que experimentamos no dia-a-dia não 
tem direção, nem fim. A própria vida transcorre aceleradamente, não 
há continuidade entre cada um dos seus elementos. Qualquer evento 
é episódico: passa e desaparece. Se existe um princípio regente, é o da 
ausência de uma ordem sem sentido. A velocidade gera uma desarti-
culação e, cedo ou tarde, caos. 

Por isso existe uma grande quantidade de indivíduos deprimidos. 
Estão desorientados. Ou melhor, estão nauseados: não sabem aon-
de estão nem aonde vão. A realidade gira e gira de forma aleatória. 
Franco "Bifo" Berardi explica que "o caos é uma ordem demasiada 
complexa para poder ser analisado e governado pelo conjunto de cé-
rebros (humanos e mecânico) conectados". Em um mundo acelerado 
é impossível unificar uma narrativa aglutinadora e coerente a nossas 
vidas. O sentido da nossa existência foi roubado pela pressa.
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No azotar la puerta, no
Escapar con zancadas teatrales,

Simplesmente voltearse.

LUIGI AMARA

Desde 1789 até 1991, desde a tomada da Bastilha até o Tratado de 
Belavezha, o sonho foi o mesmo: empreender a Revolução. O desejo 
era mudar o mundo. Melhora-lo de repente. Tirar o poder de quem o 
ostentasse e transformar a sociedade desde a raiz. Tomar a qualquer 
custo as rédeas do Estado. Se fosse necessário, sacrificar a própria 
vida. Imolar. Utilizar as armas como catalizadoras do progresso, a 
violência como ferramenta de emancipação: "É verdade, a revolução 
deve ser violenta precisamente porque o Faraó não te deixará ir. Se 
o Faraó te deixasse ir, a revolução não teria que ser violenta" (Michel 
Hardt). 

Hoje parece que esse sonho é irrealizável. As tentativas por levá-
lo a realidade se demonstraram apavorantes. As boas intenções ter-
minaram em atrocidades horríveis. Em vez de trazer o prometido 
progresso, as revoluções desencadearam ondas de violência e morte. 
Em termos simbólicos, com a dissolução da União Soviética, o es-
pírito revolucionário entrou em crise. No imaginário coletivo, o fim 
do regime soviético incorporou a demonstração de que a opção de 
melhorar uma sociedade através da revolução era, pelo menos, um 
mal caminho. 

Além disso, as condições em todo o mundo mudou radicalmente: 
aconteceram determinadas mudanças estruturais que dificultaram a 
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aparição de revoluções tal como as entendíamos. O mais significativo 
é que está relacionado com uma serie de processos que acompanham 
a globalização capitalista, particularmente com o enfraquecimento do 
Estado e o estabelecimento de uma economia de mercado em todas 
as regiões do mundo. É algo que sabemos: as economias deixaram de 
ser nacionais e unificaram-se em uma única economia global dirigida 
pelas corporações e uma classe capitalista transnacional. Nessa ope-
ração, o Estado perdeu a relevância que tinha nos assuntos econômi-
cos e políticos. 

Com o enfraquecimento do Estado, com a diminuição da sua 
interferência, os revolucionários perderam seu alvo principal ou, no 
melhor dos casos, hoje possuem múltiplos alvos em que atirar se caso 
que queiram governar um território. Antes, era suficiente tomar o Pa-
lácio de Inverno ou Versalhes. O que é preciso conquistar agora? Os 
escritórios governamentais, a bolsa de valores, as casas dos empresá-
rios ou a sede de suas companhias? O objetivo do ataque deixou de ser 
claro. O Comitê Invisível, um coletivo anônimo de pensadores, afirma: 
"o poder já não reside nas instituições. Não há mais do que templos 
abandonados ali, fortalezas abandonadas, meros cenários – porém 
verdadeiros engodos para revolucionários. O impulso popular de in-
vasão do palco para ver o que se passa nos bastidores tem tendência a 
ser decepcionante. Mesmo os mais fervorosos adeptos do complô, se a 
eles tivessem acesso, não descobririam aí nenhum arcano; a verdade é 
que muito simplesmente o poder já não é essa realidade teatral a que 
a modernidade nos habituou." No passado, as revoluções aspiraram a 
controlar o Estado, e a partir daí, implementavam as transformações 
sociais necessárias. Com um Estado desmantelado, apareceu o prin-
cipal instrumento transformador, aquele em que se confiava para des-
encadear o processo. 

O tempo passa e em cada vez mais países a democracia é imposta 
como um modelo político. Além do seu real funcionamento, esse sis-
tema desincentiva as tentativas de levar a cabo uma revolução, devido 
a suas características. Pelo menos na teoria, se uma pessoa decide 
pelos seus governantes não haveria razão para querer usar a violência 
para trocá-los. Isso deveria ser feito através das eleições. Ninguém 
quer oferecer a sua vida de graça. Em princípio, existem uma série de 
mecanismos produzidos para resolver esses conflitos (manifestações, 
lobbying, greves, boicotes). Esses mecanismos institucionalizam e ca-
nalizam o conflito social, o que significa que exista menos oportunida-
des para que um apelo a armar-nos seja bem sucedido – elemento sem 
o qual o ideal revolucionário não se pode se concretizar. 

Vale a pena enfatizar: os problemas que as revoluções do passa-
do provocaram —a exploração, a desigualdade, a fome, a injustiça—  
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permanecem, porém a revolução deixou de ser uma opção viável para 
extingui-los. Em poucas palavras, a revolução desapareceu do imagi-
nário político. Haverá surtos de violência, haverá terrorismo, cabeças 
rolarão e haverá enforcados, mas não vai haver revolução: esta é fenô-
meno característico de outro momento histórico.

A crise da imaginação política que nos persegue é grave. Não 
existem propostas paralelas ao capitalismo e à democracia liberal. 
Cada vez que há a possibilidade de propor, Slavoj Zizek afirma: "É 
fácil imaginar o fim do mundo, um asteroide destruir toda a vida e 
assim por diante. Mas não se pode imaginar o fim do capitalismo, 
das formas de produção." Para o filósofo esloveno, uma prova infa-
lível disso é que, diante da infinidade de filmes apocalípticos (a vida 
terrestre exterminada por asteroides, pragas, epidemias ou guerras 
nucleares) existentes, não existe nenhum que retrate um mundo 
pós-capitalista. 

É significativo que os objetivos das agrupações políticas mais 
radicais não sejam alcançar melhores condições, senão recuperar as 
perdas. A luta é por retornar ao Estado de bem-estar de meados do sé-
culo XX. Nos casos mais dramáticos, o que é exigido, as vezes através 
da violência, são as promessas básicas do capitalismo liberal.

As observações de Francis Fukuyama permanecem como um 
zumbido de mosquito durante a noite. Parece ser que ele não estava 
errado, que de fato estamos presenciando o fim da História, o fim das 
ideologias. Mas é importante sublinhar: estamos diante do fim das 
ideologias, com exceção da capitalista. É evidente que nesse momento 
nos encontramos estancados no capitalismo e na democracia liberal. 
Não está claro onde está a saída. 

Um dos maiores obstáculos para que aconteça uma mudança sis-
temática é que estamos entregando-nos de forma consciente e incons-
ciente às demandas do capitalismo. "Já não trabalhamos para as nossa 
necessidades, mas para o capital. O capital gera suas próprias necessi-
dades, que nós, por engano, percebemos como próprias." (Byung-Chul 
Han). Somos seres auto explorados. Nós mesmo nos exigimos trabal-
har arduamente, consumir de forma desenfreada. Sem perceber, se-
guimos ao pé da letra as dinâmicas impostas por um sistema baseado 
na eterna busca de lucro e na exploração de uns sobre outros. 

No mundo inteiro, todos os dias, a qualquer hora somos teste-
munha do mesmo: shitstorms, ativismo digital. Vazamento de um des-
contentamento existente enorme e geral. Os sujeitos hostis obtêm um 
eficaz efeito calmante ao manifestar. E o sistema continua. 
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Os atos isolados são inúteis para transformar a realidade e, de fato, 
não fazem nada além de fortalecer o status quo. Existe aqueles que acre-
ditam que a revolução somente será possível reunindo diversas ações in-
dividuais. Não obstante, como declara o Comitê Invisível: "A História está 
aí para desmentir esta tese: seja a revolução francesa, russa ou tunisiana, 
de cada vez, a revolução é a resultante do choque entre um ato particular 
—a tomada de uma prisão, uma derrota militar, o suicídio de um vende-
dor ambulante de fruta— e a situação geral, e não a soma aritmética de 
atos de revolta separados. Essa definição absurda de revolução provoca 
os seus previsíveis danos: esgotamo-nos num ativismo que não se enraíza 
em nada, entregamo-nos a um culto mortífero da performance, onde se 
trata de atualizar a todo o momento, aqui e agora, a identidade radical 
– nas manifestações, no amor ou no discurso. Isso dura um tempo – o 
tempo do burn out, da depressão ou da repressão. E nada se muda."

Vivemos condenados a ser, de uma forma ou outra, parte do re-
demoinho. Atualmente não existem as condições, nem objetivas nem 
subjetivas, para resistir à aceleração que nos persegue. Impulsiona-
do pela ganância do capital, a velocidade acaba devorando qualquer 
coisa. A explicação: tudo está susceptível a ser parte de um intercâm-
bio comercial e, portanto, a ser contaminado pelo ritmo acelerado 
do capital. Nada está imune a modificação: nem os políticos nem os 
líderes sociais nem as ideias nem a amizade. A tendência já havia sido 
visualizada por Karl Marx: "Como no dinheiro não se pode perceber o 
que foi nele transformado, tudo, seja mercadoria ou não, transforma-
se em dinheiro. Tudo se torna vendável e comprável. A circulação se 
torna a grande retorta social, na qual tudo é lançado para dela sair 
como cristal de dinheiro. A essa alquimia não escapam nem mesmo os 
ossos dos santos e, menos ainda, as mais delicadas res sacrosanctae, 
extra commercium hominum [coisas sagradas que não são objeto do 
comércio dos homens]."

Qualquer objeto ou ideia que se incorpore aos princípios do in-
tercâmbio comercial será submetido pela lógica da aceleração. Será 
transformado em outra mercadoria: será vendido, consumido e ime-
diatamente será descartado por uma nova oferta. Isso também acon-
tece, no final das contas, com os atos subversivos. Aparecem, são 
invadidos pela aceleração e, com a mesma força que nasceram, desa-
parecem – assim como acontece com as tormentas tropicais. 

Se o grandiloquente e o estrondoso são inúteis na atualidade, tal-
vez devemos prestar atenção ao minúsculo, ao que é pouco perceptí-
vel. Possivelmente ai esteja contido o espírito modesto revolucioná-
rios da nossa época.



57

Contra o tempo

Aqui o silêncio —
somente a voz da cigarra

penetra os rochedos.

MATSUO BASHÔ

A revolução francesa inaugurou uma forma particular de pensar a 
política e a História: assumiu-se que a realidade é transformável e me-
lhorável e, não menos significativo, que o homem pode propiciar essa 
melhora. Um otimismo desenfreado foi instituído, que converteu-se 
na coluna vertebral das filosofias políticas concebidas durante a Mo-
dernidade. Uma genuína obsessão nasceu com o homem: acreditava-
se que era possível moldar livremente a sua realidade política e social. 
Em outras palavras, apareceu uma política carregada de soberba vi-
rilidade. 

A proposta aqui apresentada é ir contra as ideias defendidas pelos 
modernos: não querer transformar, mas fugir. Assumir que, pelo me-
nos nesse momento, não podemos melhorar bruscamente a nossa rea-
lidade. Contra a arrogância daqueles que se sentem capazes de mudar 
o rumo da história e derrubar a quem seja, seguir um princípio, que as 
crianças costumam praticar com sucesso: quando não é possível des-
truir ou paralisar o inimigo, o mais sensato é escapar dele. Nomeemos 
Resistência tangencial a essa nova forma de pensar as atividades sub-
versivas políticas: uma resistência que se distancia da confrontação e, 
no lugar, sugere dar as costas, escapar. 

A arte da guerra de Sun Tzu revela-se como um interessante ma-
nual militar porque é como um manual antibelicista, um manual de 
guerra que explica como evitar a guerra. Seu ensinamento básico é 
que "é preferível subjugar o inimigo sem travar combate.". O objetivo 
é, antes de qualquer outro, eliminar o batalha: ganhar sem ter que 
chegar a disputa. 

O bom estrategista não é o mais forte nem o mais agressivo, 
mas aquele que compreende que "O menor erro pode ser fatal. Tenta 
colocar-te a salvo, e evita, se possível, entrar em choque com o ad-
versário. A prudência e a firmeza de um punhado de pessoas pode 
conseguir extenuar e dominar mesmo um exército numeroso. As-
sim, és ao mesmo tempo capaz de te proteger e de obter uma vitória 
completa."

Carente de fé no Progresso, a Resistência tangencial não assume 
que a história esteja encaminhada em direção a um fim superior ou 
que haverá uma melhora significativa na situação atual. Tampouco 
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tem a aspiração de melhorar o mundo. Aceita tranquilamente que 
possivelmente as coisas piorem. É uma resistência pessimista e des-
encantada, desprovida da ideia de um futuro esperançoso. 

A resistência tangencial não pretende empreender uma transfor-
mação radical à nossa atual condição. Anseia algo mais profano: tirar 
uns momentos de suspiro da velocidade. No fundo, unicamente o que 
se espera conquistar é escapar esporadicamente da aceleração. 

Gabriel Orozco observa: "Sempre vamos decepcionar alguém. A 
arte decepciona. Não é um espetáculo e não é entretenimento. É uma 
calçada. Uma lâmpada, ruidosa. Não é nada de outro mundo. É dece-
pção concebida, coisa quase real e chata para os espectadores do espe-
táculo." O mesmo aconteceria com a Resistência tangencial: poderia 
decepcionar e aborrecer aqueles que imaginam a política e a desobe-
diência como uma atividade heroica, construída por momentos ex-
travagantes e doador de generosos impulsos de adrenalina. O lugar 
da Resistência tangencial seria a cotidianidade. Resistir sem produzir 
heróis e estátuas. As (grandes) batalhas, os fogos de artifício e o san-
gue derramado por causas transcendentais. As grandes expectativas 
seriam desconsideradas. Não existiria a preocupação de impressionar 
o próximo ou a posteridade. 

Se o mundo não pode melhorar drasticamente por enquanto, tal-
vez o necessário é começar uma relação estética com ele. Cairíamos 
em um erro se confundíssemos a Resistência tangencial com a re-
sistência passiva. A segunda se baseia em uma frente negativa e tem 
como princípio básico os princípios camusianos. ("Que é um homem 
revoltado? Um homem que diz não. Mas, se recusa, não renuncia: 
é também um homem que diz sim, desde o seu primeiro movimen-
to."). O caso paradigmático desse tipo de resistência é o de Bartleby, 
personagem criado por Herman Melville. Esse escrivão, responde, a 
qualquer pedido de seu chefe, com a frase: "acho melhor não". Atra-
vés do não, evita fazer qualquer atividade que fosse imposta à ele. A 
Resistência tangencial, ao contrário, evita enfrentar —ainda que seja 
através da falta de ação—. É uma fuga. 

Nesse sentido, a Resistência tangencial também estaria longe 
da desobediência civil proposta por Henry David Thoreau e da resis-
tência pacífica a Mahatma Gandhi (satyagraha). Para essa, a chave é 
não cooperar com o sistema que se considera injusto. Deve-se atuar 
de maneira direta contra o opressor, porém sem utilizar a violência. 
Suas táticas são bastante conhecidas: manifestações pacíficas, boico-
tes, greves de fome, de trabalho e operações-padrão. A Resistência 
tangencial estaria longe desse tipo de ações para resistir à presente 
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situação porque não procura mudar o sistema desde dentro, senão 
viver transitoriamente fora dele. Essa seria a razão pela qual deixar de 
cooperar não seria um caminho. De fato, opondo-se ao mesmo fun-
damento da desobediência civil, a Resistência tangencial baseia-se em 
abdicar o confronto. 

Se há alguém com quem a Resistência tangencial tem parentesco 
é com os cínicos, a escola de filósofos da Grécia Antiga. Eles acredita-
vam que a capacidade de escapar era central, pois é a melhor maneira 
de evitar o sofrimento. Diz-se que Diógenes, um dos maiores cínicos, 
comentava sobre o tema: "Os animais o entenderam perfeitamente. As 
cegonhas, por exemplo, deixam para trás o calor torrencial do verão em 
busca de um clima mais ameno: ficam ali enquanto seja agradável e logo 
tornam a partir deixando lugar para o inverno, enquanto que as grous, 
que suportam o inverno, vivem no tempo do plantio para encontrar seu 
alimento. Os cervos e a lebre, a sua vez, descem das montanhas para as 
planícies e vales quando chega o frio; fazem seus ninhos em árvores que 
as convenha, protegidos do vento, quando vem a temporada de calor, se 
retiram aos bosques e a regiões situadas mais ao norte" 

Poucas concepções se assemelham a Resistência tangencial como 
a wu wei, um dos fundamentos do taoísmo filosófico. O conceito po-
deria ser traduzido literalmente como "não-ação" ou "não-intervenção". 
Porém, não deve ser confundido com a passividade, ascetismo ou a pre-
guiça. Não significa não agir, senão agir sem agir. Ou, em outras pa-
lavras, o fazer sem esforço. "Wu wei não é inatividade senão fazer de 
forma espontânea, natural" (Huainanzi).

O wu wei é, antes de tudo, simplicidade: fazer o menos possível. A 
tranquilidade e a debilidade são as virtudes máximas. No Tao Te Ching 
podemos ler: "O suave e o fraco vencem o rígido e o forte." O ponto está 
em manter-se atrás e abaixo, e não na frente nem em cima. Não avançar, 
mas recuar. Aquele que acompanha o wu wei, "[...] decresce, decresce. 
Até chegar-se a não-ação. Na não-ação nada deixa de agir. Conquista-se 
o mundo. Quando não se tem o que fazer. Quando se tem o que fazer. 
Não se conquista o mundo". Com a Resistência tangencial se poderia 
resistir sem realmente agir. Não se confronta, busca-se fluir entre o que 
acontece, aproveita com perspicácia as circunstâncias dadas. Essa é a 
razão pela qual não haveria um plano pré-existente. O necessário seria 
pouco. Ser espontâneo: agilidade e facilidade. Saber parar o que pode 
atingir-nos, evitar o que produz insatisfação ou o que nos oprime. Ser 
como a água que, desde a suavidade, resiste: 
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Sob o céu 
Não há nada mais fluido e suave do que a água 
Não há o que a iguala no ataque ao duro e forte 

Já que nada pode modificá-la. 
 

A fraqueza vence a força 
A suavidade vence a dureza.

LAO-TSE
Tao Te Ching

O sistema capitalista tem a capacidade de assimilar os atos sub-
versivos e incorporá-los a sua lógica. Uma vez detectados, são con-
vertidos em mercadorias e configurados pelos princípios mercantilis-
tas. É curioso: a visibilidade, que em outros tempos foi considerada 
um elemento positivo e necessário, hoje é uma punição. Quanto mais 
cresce a força de um movimento ou de um líder social, mais provável 
que seja neutralizado a partir de sua transmutação em um produto de 
consumo que, como qualquer outra mercadoria, está destinado a ser 
usado e descartado rapidamente. Por mais corrosiva que seja a crítica, 
quando se torna visível, é coisificada. 

A Resistência tangencial entenderia bem o anterior e evitaria a 
todo custo ser descoberta. Detestaria os refletores e os megafones. 
Sempre seria praticada em segredo, as escondidas. Não acreditaria 
no poder e na vitalidade da praça pública, por isso atua nos espaços 
e momentos mais íntimos. Seria, no amplo sentido do termo, micros-
cópica. Seria realizada, na maioria das vezes, sem cúmplices. Seria 
consciente de que atuar em coletivo hoje é perigoso porque abre a 
possibilidade de ser detectados, de ser consumidos. 

Desde a Grécia Antiga, a política é entendida como algo que tem 
a ver com o público. A palavra vem do grego pólis, cidade. Porém, ci-
dade aqui , mas que ser uma entidade espacial, significa "comunidade 
de cidadãos" (Aristóteles). A política, politké techne é, nesse sentido, a 
arte de viver em sociedade. Concentra-se em estruturar e regulamen-
tar a vida da polis, a vida social, com o objetivo de atingir a felicidade 
comum e em comum. 

À Resistência tangencial se preocuparia por algo diferente: o cam-
po do privado. Pouco lhe interessaria a organização governamental 
mais justa ou o sistema político ideal. Seu objetivo seria incidir sobre 
a conduta pessoal. A Resistência tangencial atuaria em um sentido 
inverso que a política tradicional: colocando o privado como o centro 
de suas preocupações. Antes que a res publica, a res privata.
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Cada vez que a Resistência tangencial fosse implementada, par-
tiria desde a especificidade e a singularidade. Não se apresentaria 
como uma obrigação nem como um imperativo transcendental, 
senão como um dom; e assim há que recebê-la: com leveza, sem obri-
gações, sem expectativas.  
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E não há maior beleza em ceder ao instante violento
E viver o resto do tempos em austero apartamento, 

conviver sem paixão?

ANTONIETA RIVAS MERCADO

A força do capitalismo atualmente, que bem poderia ser batizado 
como turbocapitalismo, deriva da lógica da aceleração. Graças à ela, 
é possível manter seu desejo insaciável por obter lucro. Aumentar a 
velocidade da produção, do consumo e dos movimentos financeiros é 
um dos mecanismos mais eficazes para manter a ganância capitalista 
em alta. Como consequências diretas: mover-se de um lugar a outro 
mais rápido, uma política oportunista que pensa a curto prazo, uma 
memória deteriorada, déficit de atenção, pressa, estresse e ansieda-
de, a impossibilidade de construir uma narrativa contra-hegemônica 
duradoura e coerente. Se queremos um exemplo visual: a lógica da 
aceleração é um redemoinho que atrai tudo para si para incorporá-lo 
ao veloz movimento circular regido pelos critérios mercantis. 

Essa é a razão pela qual qualquer tentativa de resistir ao estado 
das coisas atuais deve enfrentar a aceleração, a concepção de tempo 
sobre a qual repousa nossa época. Se conseguimos evadi-la, prejudi-
camos o sistema político e econômico atual – esse que nos obriga a 
ser sempre velozes. 

Giorgio Agamben apontou com razão que "toda cultura é, primei-
ramente, uma certa experiência do tempo, e uma nova cultura não é 
possível sem uma transformação desta experiência. Por conseguinte, 
a tarefa original de uma autêntica revolução não é jamais simples-
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mente "mudar o mundo", mas também e antes de mais nada "mudar 
o tempo".

Por isso é que a política por vir, aquela que vai ao fundo das coisas 
e é eficaz, deve ser uma cronopolítica. Isso quer dizer, uma política 
que transforme a relação com o tempo existente e construa outra di-
ferente. O principal objetivo é instituir uma nova concepção do tempo 
que desencadeie outra forma de estar no mundo, outra maneira de 
relacionar-se com os outros —sejam objetos ou indivíduos— que per-
mita, para dizer de forma contundente, outra vida. 

A reação natural frente a velocidade é buscar diminui-la. Ir mais 
lento. A ensaísta mexicana Vivian Abenshushan descreveu esse ânsia 
com precisão: "Não seria oportuno que alguém se desse a tarefa de 
inventar uma nova máquina, a Máquina da Lentidão, um artefato im-
possível, capaz de desacelerar o tempo e de reconquistar as horas de 
ócio, as caminhadas lentas e sem rumo, as leituras prolongadas em 
posição horizontal?"

Existe um número considerável de tentativas para conquistar 
essa desejada desaceleração. Talvez o mais importante seja o slow 
movement, cujo objetivo primordial é, como seu nome indica, desace-
lerar o ritmo de nossas vidas. O logotipo que seus membros utilizam é 
um caracol. Defendem o slow sex, o slow fashion, o slow gardening, o 
slow traveling, a slow food. Essa última vertente, que pretende que os 
alimentos sejam cultivados, preparados e comidos lentamente, é a que 
mais repercussão teve: tem milhões de seguidores em todo o mundo, 
existem luxuosas lojas baseadas em seu credo e guias de restaurantes 
que seguem seus princípios. Se tornou um verdadeiro pretexto para 
que os turistas visitem determinadas regiões. Slow food, além de ser 
popular, converteu-se em um próspero negócio. 

O potencial econômico da lentidão não passou desapercebido. 
Em 1999, foi fundada a The World Institute of Slowness, um orga-
nismo dedicado completamente a SlowConsulting®. Eles próprios 
definem-se como os "principais assessores do mundo para entender 
a estratégia organizacional, empresarial e de marca em câmera len-
ta". Sua especialidade é a conformação de SlowBrands®, marcas cuja 
identidade empresarial está baseada na lentidão. 

A ideia de que devemos ir "mais lentos" está cada vez mais di-
fundida e chegou a infestar o discurso dos mais diversos e impen-
sáveis atores políticos. Em sua encíclica Laudatio si, o papa Francis-
co I argumenta que o sistema atual, no qual a natureza é explorada 
desenfreadamente e nos é imposto um "consumismo obsessivo" e 
uma "cultura do descarte", desencadeou uma crise socioambiental. 
Aquecimento global, poluição, esgotamento e deterioração dos re-
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cursos, perda da biodiversidade e, junto com isso, deterioração da 
qualidade de vida humana, degradação social, desigualdade. Entre 
as suas propostas para sair da dupla crise, destaca-se a de abrandar:  
"Temos de nos convencer que, reduzir um determinado ritmo de pro-
dução e consumo, pode dar lugar a outra modalidade de progresso e 
desenvolvimento."

Além das boas intenções, as tentativas empreendidas por desace-
lerar foram suficientes para poder afirmar que essa estratégia é inútil. 
Não foi possível interromper a velocidade e, muito menos, desativar 
a lógica aceleradora —na verdade essas tentativas sempre terminam 
sendo incorporadas a ela—. Numa rápida TED talk que dura apenas 
alguns minutos, Carl Honoré, o guru mais conhecido da lentidão e 
autor do reputado best-seller sobre o tema, aceita seu próprio fracasso 
"A grande ironia de publicar um livro sobre a lentidão é que você tem 
que sair correndo para promovê-lo o mais rápido possível. Eu tenho 
passado a maior parte do meu tempo atualmente indo de cidade a 
cidade, estúdio a estúdio, entrevista a entrevista, servindo pequenas 
porções do livro. Porque todos hoje em dia querem desacelerar, mas 
querem aprender como desacelerar de maneira rápida." Ele mesmo se 
dá conta de como, por mais que se procure resistir, as forças da acele-
ração o obrigam a ir depressa. 

Outra história ilustrativa: Project Alabama é uma empresa para 
a qual produzir de forma local, lenta e cuidadosamente era a chave. 
Recebeu grande elogios da revista Vogue e começou a se tornar um 
negócio lucrativo. A popularidade e o sucesso foram sua condenação: 
os sócios decidiram subcontratar a produção à empresas estabeleci-
das na Índia. A lentidão acabou cedendo com facilidade lugar à velo-
cidade e à promessa de trazer incremento aos ganhos. 

O problema é claro: a própria lentidão acaba por oferecer-se como 
mais um produto, cedo ou tarde torna-se uma mercadoria e é incor-
porada a dinâmica acelerada do capital. Ao fazer isso, seu eventual 
poder subversivo desaparece. Cede à velocidade. Não há exceções, no 
mundo atual, o lento sempre termina convertendo-se em algo rápido. 

Carl Honoré argumenta que a velocidade é um hábito. Essa é a 
opinião generalizada entre os defensores da lentidão. Acreditam que 
o culto à velocidade é um costume que pode ser erradicado por escol-
ha. Descartam a força do capital. Não percebem que a velocidade é 
uma das principais necessidades do sistema capitalista para manter 
sua ambição de enriquecimento alta. Mais que um peso individual, a 
aceleração é uma necessidade sistêmica. Funciona como combustível 
de um sistema cuja aspiração principal é obter crescimento do lucro. 

A aceleração deve ser analisada como um fenômeno estrutural. 
Ao fazer isso, entenderemos porque o voluntarismo é algo inútil. Por 



Luciano Concheiro

66

mais que desejemos e busquemos desacelerar nossas vidas diariamente  
(ou se queremos ser mais ambicioso, o mundo) não teremos sucesso. 
Enquanto não se abandonem os princípios básicos do sistema que nos 
impõe a velocidade, a lentidão resulta impossível: é como estar des-
cendo uma ladeira com um carro sem freios e querer parar. A inércia 
existente tem uma potência imparável. 

Se queremos escapar da aceleração, temos que desobedecer aos 
que defendem e propagam a lentidão. Sem perceber, são escravos da 
velocidade. Jogam sob suas regras e as reproduzem. Resistir requer 
uma ação mais radical, que seja verdadeiramente antissistêmica. Não 
se resiste à velocidade querendo detê-la, mas saindo de sua dinâmica. 
Como conseguir isso? Interrompendo o transcurso do tempo. Lutan-
do contra ele. 

O constante uso do termo —entendo-o como um "momento mui-
to breve" (Dicionário português Michaelis)— nos faz esquecer que o 
instante, mais que uma unidade de medição do tempo, é uma expe-
riência temporal particular. Como diz a sabedoria popular, o instante 
dura apenas alguns segundos, mas a definição não é essa, senão que 
graças a esse momento fugaz perde-se a noção do passar do tempo. O 
instante é uma faísca que nos desloca da história. As horas são para-
lisadas, as datas são abolidas. Simplesmente: o tempo se interrompe. 
A sucessão desaparece. 

O instante surge como o acontecimento: de repente e de surpresa. 
Nunca é algo esperado. É um imprevisto que desregula o estado das 
coisas. Um tropeço que suspende a normalidade e introduz uma des-
continuidade. É dilacerante: sempre produz uma incisão. 

Embora o instante tenha uma curta duração, todos os tempos es-
tão conectados a ele. O que aconteceu, acontece e acontecerá aparece 
como um brilho que nos cega. Absoluta presença. Diante de nossos ol-
hos, em um permanente aqui e agora: tudo. O instante é, permita-me 
uma comparação óbvia, uma espécie de aleph borginiano. 

O maior erro seria acreditar que o instante constitui uma expe-
riência semelhante à que emana a doutrina do YOLO. You only live 
once (você só vive uma vez) se tornou, desde que o rapper Drake o po-
pularizou em uma canção, o lema de grande parte da juventude. Esse 
tipo de hedonismo extremo não é uma crítica ao sistema capitalista 
de exploração, mas o elo final da ética de consumo. Não nos convoca 
a viver uma vida plena na qual percebemos que a liberdade significa 
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não precisar de nada. Em vez disso propicia um desejo desaforado de 
possuir. O objetivo é enriquecer-se rápido e gastar na mesma velocida-
de. A ação chave torna-se esbanjar. O ideal: carros de luxo e esporti-
vos, iates, helicópteros e aviões privados, Chanel, Dior, Louis Vuitton 
e Hermès, caviar, animais exóticos, relógios ostentosos, champanhe, 
mulheres —porque os corpos se consumem como qualquer produ-
to—. Tudo isso exibido através das redes sociais. (Veja a conta de Rich 
Kids em Instagram, onde fotografias são compiladas sob o principio 
"Eles tem mais dinheiro que você e isso é o que eles fazem".)

No mundo financeiro a prática de colocar a totalidade dos recur-
sos pessoais em um investimento é chamado de YOLOing. Apostas 
nas que pode-se ganhar importantes quantidades de dinheiro rapida-
mente e, em paralelo, existem grandes possibilidades de perder tudo. 
Investimentos de alto risco nos quais a volatilidade é a característica 
essencial. O garantido: generosas doses de adrenalina, estresse e an-
siedade. Fazer negócios como se estivesse jogando em um cassino de 
Las Vegas depois de inalar cocaína, beber um Martini ou tomar um 
Xanax. 

O YOLO, espécie de carpe diem capitalista, é bastante diferente 
do instante —que requer recolhimento e promove um relacionamento 
com a realidade que não pretende ser de consumo ou exploração, mas 
de mútuo benefício—. Se queremos mais precisão, o instante impõe 
uma comunhão entre o homem e seus semelhantes, entre o homem e 
os objetos, entre o homem e a Natureza. 

A experiência do instante nos obriga a esquecer-nos. Cortamos 
com o nosso passado e com nosso futuro. O Eu se dissolve e nos tor-
namos todos os homens. Ou melhor: nos tornamos qualquer homem 
ou qualquer mulher. Somos o outro. 

Comunhão total, no instante os opostos e as dualidades desapa-
recem: união do eu e você, mas também do aqui e do lá, da luz e da 
sombra, do silêncio e do ruído, da calma e do movimento, da vida e 
da morte. A distinção entre os indivíduos desaparecem, assim como a 
barreira entre os sujeitos e os objetos. No instante, como podemos ler 
em Chândogya Upanisad, "você é isso".

O instante é como um abraço através do qual os opostos entram 
em harmonia. Funciona sob a forma de feitiço animista que nos im-
pulsiona a vibrar em uníssono com o cosmos, incorporar-nos a seu 
ritmo —que não é outro senão o tempo primordial—. Compreendido 
dessa maneira, o instante está relacionado com a mística devido a que 
o indivíduo ao experimentá-lo entra em união com algo que está além 
dele, conecta-se com outro lugar e outro tempo —com o divino, have-
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riam dito no passado—. No vocabulário religioso: é um êxtase, uma 
exaltação contemplativa. Finalmente, é uma experiência sagrada. 

O instante é algo parecido ao satori do zen budismo. Embora a 
tradição aponta a impossibilidade de se aproximar do satori através 
da palavra, existem duas descrições que servem para abarcar a relação 
entre ambos conceitos. Uma é de D.T Suzuki: "Ter a experiência-de-
satori não é mais que experimentar uma abertura à nossa atividade 
mental em sua raiz fundamental, quando essa atividade ainda não 
há estabelecido diferenças e ainda não se encontra fixada em algo 
que possa ser definido de forma categórica como “isso” ou “aquilo”" 
E outra, uma de Gabriel Orozco: "Chutar uma lata, aplaudir, arrotar, 
estralar os dedos, piscar, beijar. O acidente, a revelação, a interrupção 
(o que nos envia a outra estado). A rua, o exterior, exteriorizar o ruído 
do outro."

Devemos estar preparados diante de uma possível confusão: o 
instante não é o mesmo que o acontecimento (l’événement) —concei-
to de moda entre os teóricos contemporâneos—. O acontecimento, tal 
como descreve Slavoj Žižek, é "algo traumático, perturbador, que pa-
rece acontecer de repente e que interrompe o curso normal das coisas; 
algo que surge aparentemente do nada, sem causas discerníveis, uma 
aparência que não tem uma base sólida”. Até aqui, na verdade, não 
haveria maior diferença entre o instante e o acontecimento. Ambos 
compartem a espontaneidade, a imposição de uma descontinuidade e 
o transbordamento da ordem causal. Entretanto, como diz uma fra-
se de Nietzsche que foi retomada por Alain Badiou, o acontecimento 
"divide a história do mundo em duas". Assim como as revoluções fi-
zeram, sacode a realidade: a transforma radicalmente e para sempre. 
Pelo contrário, o instante introduz uma mudança transitória. A expe-
riência temporal que impõe dura um breve lapso de tempo e, depois 
que passa, não deixa rastro. 

Se chama "point vélique" o ponto de convergência que ocorre 
quando a vela de um barco é empurrada pelo vento e pela resistência 
exercida pelo mar contra o casco. Essas duas forças geram um equilí-
brio momentâneo ao encontrar-se. A imobilidade e o movimento fun-
cionam simultaneamente: eles criam uma firmeza que gera uma pro-
pulsão. O único rastro deixado por essa sinergia é um assobio. Gaston 
Bacherlard gostava de utilizar em suas classes esse termo proveniente 
da náutica para explicar o que é um instante. 

Um equivalente conceitual do instante, segundo me apresentou 
o artista Abraham Cruzvillegas, é o infra-mince de Marcel Duchamp. 
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Existem definições do infra-mince que comprovam o dito anterior-
mente (por exemplo: o infra-mince é uma "tensão intersticial, na qual 
o tempo desaparece no instante e o movimento integra-se no desejo 
para converter a possibilidade em fato", por apenas mencionar uma). 
Não obstante o melhor caminho é ser fieis a Duchamp, para quem dar 
uma definição precisa do infra-mince é impossível e a única forma de 
aproximar-se a seu sentido é através de exemplos: 

 - A quentura de um assento (que acabou de ser deixado) é infra-
mince 

 - O portão do metrô – naquele último instante em que as pessoas 
o atravessam / infra-mince

 - Calças aveludadas – o assobio produzido no roçar das pernas 
ao caminhar é um infra-mince sinalizado pela sonoridade (isso 
não significa um infra-mince sonoro) 

 - A diferença entre o contato / da água, do / chumbo fundido, / ou 
de um creme e / o das paredes do / próprio container girando 
em volta do líquido... a diferença entre esses dois contatos é 
infra-mince

 - Reflexos de luz sobre diferentes superfícies mais ou menos po-
lidas

 - O possível é um infra-mince. A possibilidade de muitos tubos 
de cores derivarem um Seurat é a “explicação” concreta do 
possível como infra-mince.

 
O instante é, por fazer novamente uso das palavras de D.T. Suzuki 
"o momento em que a mente finita compreende que tem raízes no 
infinito". Através do instante, desde a nossa condição de mortais, aces-
samos a um momento de eternidade: um momento em que o tempo 
está detido. O instante é o não-tempo, breve suspiro em que o futuro 
é anulado. (Não será essa a eternidade, não um "para sempre", mas a 
procrastinação eterna e sem fim?)

Gaston Bacherlard acertou ao sublinhar com tanta força que o ins-
tante não tem duração. Não é possível dizer que tenha um início nem 
um fim. Por tanto, também não possui contorno. "Ele não tem duas 
faces, é inteiro e único." A pesar disso, o instante não é um círculo. No 
máximo, se parece a um ponto. É pequeno, amorfo, pouco perceptível, 
fugaz. Seus rasgos estão desbordados e é impossível defini-lo. Por essa 
razão, não se pode medir nem contabilizar. Muito menos, como muitos 
gostariam, comercializá-lo. É, por definição, autonomia radical. 
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O instante é como piscar: um ato impulsivo e passageiro que nos 
separa da realidade circundante por um momento. 

A magnitude do instante é inesgotável. Lembre-se o que dizia 
Francis Bacon: "Nada é mais vasto que as coisas vazias”.
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Nos domínios de que tratamos aqui, 
o conhecimento existe apenas em lampejos. 

O texto é o trovão que segue ressoando por muito 
tempo.

WALTER BENJAMIN

Como qualquer outra revelação, o caminho para o instante deve ser 
percorrido por cada um. O instante é um ato pessoal, uma experiência 
que ninguém pode ter por nós. Por essa razão, é incomunicável e as 
tentativas de capturá-lo são inúteis. Tentamos agarrá-lo e se evapora 
em nossas mãos, não dá tempo nem sequer de nomeá-lo. 

O instante é uma experiência disponível para qualquer um. É uma 
experiência que conhecemos bem, que enfrentamos com frequência. "To-
dos vivemos —ainda que sempre nos esquecemos— um momento em 
que a sucessão temporal se interrompe. Um momento de epifania, co-
munhão, visão. Apesar de sua natureza fugitiva, através desses momen-
tos todos vislumbramos nossa realidade, nossa verdadeira pátria. Somos 
de lá, um lá que é um aqui. Todas as idades e todas as circunstâncias são, 
as vezes, favoráveis a essas revelações: a infância ou a velhice, a exaltação 
do amor ou a ausência da melancolia, ao caminhar por uma cidade po-
pulosa ou em uma paisagem solitária, frente a um muro que se fecha 
o diante do mar que se abre, diante da morte ou na alegria de ver uma 
árvore e duas nuvens. Sozinhos ou acompanhados. Não, o tempo não é 
puramente sucessão: existem rupturas que chamamos, não exatamente, 
epifanias: momentos em que a sucessão transcende. Não somos mera 
temporalidade. É evidente: Octavio Paz fala sobre o instante.
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O instante está contido nos gestos mais simples: não no extraor-
dinário, nem no excepcional, mas no simples cotidiano. Encontra-se 
no plano do contingente. Vale a pena sublinhá-lo: o instante não é 
propriamente uma raridade. Gabriel Orozco propõe que o importante 
é "movimentar as coisas com os pés. Chutar, chutar. Um simples gesto 
que permita a contemplação". Esse pode ser um bom início para os 
que buscam acessar o instante: o importante são as pequenas ações; 
não há que por atenção no além, mas no aqui e agora. 

O instante tem uma enorme potência subversiva. É uma expe-
riência temporal capaz de neutralizar a velocidade na que estamos 
sujeitos. Permite fugir do tempo atual e da lógica da aceleração que 
arrasa tudo.

Para desencadear o instante não é suficiente saber o que é. Como 
se trata de uma experiência, devemos encontrar uma práxis para 
aproximar-se a ele. A práxis, como é definida por Adolfo Sánchez Váz-
quez, é "o ato ou conjunto de atos em virtude dos quais um sujeito 
ativo (agente) modifica uma matéria prima dada. É um saber que as-
pira a conhecer o mundo e atuar sobre ele". De acordo com uma frase 
acertada de Antonio Labriola, a práxis vai "da vida ao pensamento e 
não do pensamento à vida".

Ainda que práxis deriva do grego antigo πράξις (prática), deve 
ser entendida como uma atividade teórico-prática. É um ato que vai 
além da simples contemplação, envolve reflexão. Funciona como o 
trabalho de um artesão: uma sincronização entre a mão e a cons-
ciência. Se assumimos que as coisas são assim, devemos apostar 
pela criação de uma Filosofia prática do instante que fomente a 
aparição de instantes dentro de nossas vidas diárias. Ou seja, que 
instaure momentos baseados em outra experiência temporal, que 
consiga escapar da aceleração. 

Essa é apenas uma proposta de resistência tangencial: uma resis-
tência que oferece a possibilidade de escapar, pelo menos esporadica-
mente, da velocidade que nos sufoca. 

A Filosofia prática do instante seria uma filosofia em um sentido 
pouco convencional porque não seria sistemática e não estaria interes-
sada nos problemas tradicionais da disciplina. Encontrar a verdade, 
assim como proceder de forma objetiva e racional, seriam questões 
secundarias. Seu interesse é mais terrenal: quer transformar a vida. 

Ao que a Filosofia prática do instante aspira ao fomentá-lo é ge-
rar, por um momento, outra forma de estar no mundo, de relacionar-
se com o outro e com os objetos. Quer criar uma vida diferente. Nes-
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se sentido, a filosofia é uma forma de vida, uma sabedoria. Michel 
Onfray expõe que, em suas origens, "A filosofia se propõe a atingir 
uma forma de viver melhor, o bem-estar, a qualidade da existência.  
O que está em jogo é a própria vida, e as diversas formas de sabedoria 
propõem técnicas para concretizar com maior alegria e boa ventura 
e com o mínimo de dor e sofrimento possível". A Filosofia prática do 
instante pretende retomar essa concepção da filosofia. 

André Breton repetia: «Transformar o mundo, disse Marx. Mudar 
de vida, disse Rimbaud. Estas duas expressões, para nós, são uma única 
palavra de ordem.» A Filosofia prática do instante abandona essa inge-
nuidade surrealista e toma sério partido por Rimbaud. Tem a certeza de 
que transformar a vida não significa transformar o mundo. Isso não a 
preocupa muito: sabe que possui as ferramentas para desordenar pro-
visionalmente a realidade imediata, quer dizer, a experiência temporal. 

Pode-se argumentar que a Filosofia prática do instante é egoísta 
porque, no fundo, o que ela quer é diminuir as angústias pessoais: fu-
gir do sofrimento e da pressão imposta pela aceleração. É certo. Com-
preende os problemas a solucionar, antes que qualquer coisa, como 
uma questão de qualidade de vida. Ou talvez, para falar em termos 
psicanalíticos, como uma questão de cura. 

De forma concreta, a Filosofia prática do instante não seria mais 
que uma série de práticas que permitiriam desencadear o instante. 
Seriam práticas (ou táticas) livres, não técnicas (ou estratégias) dadas. 
É impensável a redação de um manual que estabelecesse os procedi-
mentos a serem seguidos. Seria absurdo querer sistematizar as pos-
síveis práticas que a comporiam. Sabe-se que, devido a elas —e com 
um pouco de sorte— é possível atingir o instante, mas é impossível 
conhecer de antemão o caminho que deve ser feito para alcançá-lo. 
Como escreveu Guy Debord nas instruções de Jeu de la Guerre, o fa-
moso jogo de mesa que produziu em colaboração com sua esposa Ali-
ce Becker-Ho: "Os princípios estão claros, mas sua ativação é incerta."

Enquanto estão enraizadas a contextos delimitados, as práticas que 
conformariam a Filosofia prática do instante deveriam mudar cada vez 
que fossem ativadas. A prática que é útil em um determinado momento-
lugar deixaria de funcionar em caso que esse mude. Não chegam a ser 
universais. Seriam pessoais e teriam que se reinventar a cada momento. 
Haveria que habituar-se a uma infinita abertura, a deixar ir. 

A Filosofia prática do instante é um recipiente vazio cujo conteú-
do deve ser criado continuamente. 

Ninguém pode indicar-nos qual é o caminho exato para experi-
mentar o instante. Cada um deve encontrar seus próprios mecanis-
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mos, suas próprias práticas. Desde a intimidade, desde a especificida-
de. Com criatividade e imaginação. 

Se tento recapitular, descubro várias práticas que foram eficazes 
em diferentes momentos da minha vida. De forma nenhuma são gene-
ralizáveis. Muito menos exemplares. Quando muito, funcionam como 
prova da condição terrena do instante, de sua simplicidade e sua pra-
ticabilidade.

Durante vários anos meu pai teve sobre sua escrivaninha uma 
fotografia na que eu estou dormindo em um carrinho no meio de uma 
manifestação. Eu deveria ter, mais ou menos, dois anos. Pela minha 
idade, suponho que manifestavam para apoiar o levantamento arma-
do do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). Na minha 
família, conformada por um grupo de comprometidos comunistas de 
salão, as manifestações representavam uma ação política, mas tam-
bém uma forma de socializar e conviver: quando terminavam, nos 
reuníamos com primos e tios em uma esquina determinada para ir 
a comer em um mesmo restaurante. As manifestações funcionavam 
como um substituto da tradicional comida familiar de domingos. 

A minha relação com as manifestações mudou durante a adoles-
cência (essa etapa da vida que, segundo Julia Kristeva, está marcada 
pela síndrome do kamikaze). Continuei indo com frequência às ma-
nifestações ainda que pouco me importava a causa que estava sendo 
defendida ou conviver com conhecidos. Agora que penso, tampouco é 
que confiasse na manifestação como estratégia de resistência. 

O que eu fazia, assim que chegava, era separar-me dos contin-
gentes centrais da manifestação, para deslocar-me às periferias. Ai 
encontrava o chamado black bloc: jovens vestidos de preto, com 
o rosto tapado, relacionados principalmente com o anarquismo. 
Eram, para ser sincero, grupos de choque que, armados com esti-
lingues, pedras e paus, dedicavam-se a cometer atos violentos. Me 
tapava o rosto improvisadamente com um cachecol e me misturava 
entre eles. E assim, desde o anonimato coletivo, participava da re-
volta: quebrar um para-brisa ou uma vitrine com um pedrada, chu-
tar os escudos da tropa de choque, roubar uma loja de conveniência 
que acabava de ser vandalizada. 

A revolução e a revolta são dois fenômenos muito diferentes. É 
irrelevante que tenham alguma semelhança, derivam de duas con-
cepções opostas de tempo. O pensador italiano Furio Jesi foi quem 
percebeu isso: "Se, de acordo com o significado habitual de ambas 
palavras, a revolta é um repentino foco de insurreição que pode ser 
inserido dentro de um projeto estratégico, mas que, por si só, não 



77

Contra o tempo

implica uma estratégia a longo prazo, e a revolução pelo contrario é 
um complexo estratégico de movimentos insurrecionais coordenados 
e orientados relativamente a longo prazo aos objetivos finais, então 
se poderia dizer que a revolta suspende o tempo histórico e instaura 
rapidamente um tempo em que tudo o que é cumprido vale a pena por 
si só, independente das suas consequências e das duas relações com 
o complexo da transitoriedade ou da perenidade em que consiste a 
história. A revolução estaria, ao contrário, inteira e deliberadamente 
imersa no tempo histórico.".

A revolução é futurocêntrica, já que pensa no futuro mais que 
qualquer outro elemento. Seu único objetivo é garantir um futuro me-
lhor. O procedimento dos revolucionários consiste em elaborar um es-
quema detalhado de como será o mundo que desejam e articular uma 
série de passos pontuais para poder alcançá-lo. Sua temporalidade é 
a longo prazo. Um revolucionário genuíno está disposto a sacrificar o 
seu presente e prol do amanhã porque conhece parte de um processo 
histórico que o excede como indivíduo. A causa vale mais que a vida. 
A revolta, por outro lado, é uma insurreição espontânea. Os rebeldes 
não pensam além do presente. A sua única preocupação é atingir o 
triunfo na batalha em que estão imersos: o importante é esse momen-
to. Eles não sabem bem quais as consequências que suas ações terão. 
Vista desde dentro, a revolta é "absolutamente autônoma, isolada, vá-
lida em si mesma". Quando você está participando da revolta, quando 
a "epifania violenta" está em andamento, as ações acontecem em um 
presente puro, em um eterno estático. 

A revolta é uma insurreição que aparece de repente para colocar 
em parêntesis a evolução da história: suspende o tempo mediante um 
estouro de violência. Quando participamos de uma revolta, o futuro 
e o passado não existem. Tampouco o presente. O tempo deixa de 
transcorrer. Estamos apenas ai, nesse lugar e nesse momento. Nada 
mais importa. 

A revolta também significa um encontro com o outro. Quando 
acontece, gera uma comunidade improvisada. O indivíduo revoltado 
torna-se parte de uma coletividade que o transcende. Não forma uma 
massa (agrupação unitária, disciplinada, que marcha ao uníssono e 
compartilha uma série de princípios ideológicos básicos) como fazia 
a revolução. Os rebeldes formam um conjunto amorfo momentâneo, 
que surge espontaneamente e cuja união está enraizada em laços afe-
tivos. A solidão e alienação do homem urbano é dissipada mediante a 
aparição de uma comunidade, que não deixa de ser uma comunhão. 
Outra vez, Furio Jesi: "É possível amar uma cidade, reconhecer suas 
casas e suas ruas nas memórias mais remotas ou afetivas; mas apenas 
no momento da revolta a cidade realmente se sente como a própria 



Luciano Concheiro

78

cidade; própria, por ser minha e ao mesmo tempo dos outros; própria, 
por ser o campo de uma batalha escolhida pela comunidade; própria, 
por ser o espaço circunscrito no qual o tempo histórico está suspenso 
e no qual cada ação vale por si mesma, nas suas imediatas consequên-
cias. Nos apropriamos de uma cidade fugindo ou avançando na alter-
nância dos ataques, muito mais que jogando, de crianças, nas suas 
ruas, ou passeando pelos mesmos lugares com uma garota. Na hora 
da revolta, deixamos de estar sozinhos na cidade."

Nunca pude ler poesia em inglês porque ignoro a pronunciação 
adequada de muitas palavras: entendo o que dizem, mas não consi-
go aprender como o dizem. Espanholizo os sons e o sotaque. Minha 
leitura é cortada e sem ritmo. Isso me impede continuar e reativar o 
ritmo dos poemas.

Se tiramos os poemas de seu ritmo, deixam de fazer sentido. Tor-
nam-se um monte de metáforas vagas. E, o mais grave, a possibilidade 
de obter uma experiência poética torna-se praticamente impossível. 
Em que consistem essas experiência poéticas? Octavio Paz explica: 
"Cada vez que o leitor revive realmente o poema, atinge um estado que 
podemos, na verdade, chamar de poético. A experiência pode adotar 
esta ou aquela forma, mas é sempre um ir além de si, um romper os 
muros temporais, para ser outro." E continua: "A poesia coloca o ho-
mem fora de si e simultaneamente o faz regressar ao seu ser original: 
volta-o para si. O homem é sua imagem: ele mesmo e aquele outro. 
Através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem- esse perpétuo 
chegar a seu- é. A poesia é entrar no ser."

As imagens poéticas apresentam, em um só momento, uma plu-
ralidade de eventos contraditórios. Anulam as diferenças e as opo-
sições. Os princípios lógicos e os critérios de sucessão temporal são 
inoperáveis. Diante da metáfora, existe exclusivamente percepção. As 
barreiras conceituais desaparecem e entramos em comunhão: um en-
contro com a alteridade em que torna-se evidente que eu sou você e 
isso é aquilo. 

Ao ler poesia e reviver as imagens rítmicas que a compõe rom-
pe-se a sucessão temporária. Existe um retorno à origem -alguns 
diriam que ao tempo mítico-. Evitemos a confusão: essa origem não 
está localizada no passado, não é o começo, mas o agora: um não-
tempo que todos os tempos estão contidos. A poesia faz desaparecer 
o tempo do relógio, vazio e homogêneo, e o converte em ritmo - no 
ritmo primordial. 

Dessa forma, a experiência poética impõe uma experiência tem-
poral particular. Como dizia Bachelard, na poesia: "O tempo já não co-
rre. Ele jorra". Os versos quebram a sucessão e introduz uma incisão 
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construída por um presente puro. A poesia produz um tempo vertical 
que encontra-se detido, "um tempo que não segue a medida". Outra 
forma de entendê-lo: gera um tempo que opõe-se ao da prosa, que está 
baseado na sucessão e "que foge horizontalmente com a água do rio, 
com o vento que passa".

Se conseguimos recitar um poema, incorpora-nos a seu ritmo, 
o que experimentamos é o instante, esse outro tempo: um presente 
imóvel, suspenso, pleno. Outra vez Octavio Paz: "A experiência poética 
é o abrir das fontes do ser. Um instante e jamais. Um instante e para 
sempre. Instante do qual somos o que fomos e seremos. Nascer e mo-
rrer: um instante. Nesse instante somos vida e morte, isso e aquilo."

O cabaret, o bar, o boteco, a taberna, a discoteca são espaços na-
turais de experimentação e de questionamento da tradição. São, por 
falar de outra forma, instituições nas quais a desobediência é o prin-
cipio básico. Não é fortuito que o dadaísmo, a mais irreverente das 
vanguardas, nasceu em um cabaret.

Outro bom exemplo desse tipo de instituições onde as convenções 
existentes podem ser subvertidas é o carnaval. Mikhaíl Bakhtín afir-
ma: "Os espectadores não assistem o carnaval, eles o vivem, uma vez 
que o carnaval pela sua própria natureza existe para todo o povo. En-
quanto dura o carnaval, não se conhece outra vida senão a do car-
naval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma 
fronteira espacial. Durante a realização da festa, só se pode viver de 
acordo com as suas leis, isto é, as leis da liberdade." No carnaval as 
hierarquias são invertidas e as diferenças suspendidas. No lugar delas, 
aparece um espírito de fraternidade. Não existe nada como um estran-
ho. Os indivíduos que participam dele se fundem em uma irmandade. 

Uma boa festa é outra forma de revolta. Quem já esteve em uma, 
sabe. A ordem (política, social, moral) desaparece. As normas e as 
proibições não existem. Qualquer ação é permitida. O acontecimento 
mais arriscado será o mais aplaudido. É insignificante de onde você 
vem, sua origem social ou seu passado. Tampouco importa o que está 
por vir: ninguém pensa, sabendo que os estragos serão enormes, no 
dia seguinte. O único válido é o momento presente. Por isso, enquanto 
você está em uma festa, o tempo não existe: tudo acontece como um 
relâmpago instantâneo que quase podemos perceber alguns flashes. 

Não é de se esperar que nas festas, antes que nada, dançamos. 
Ao contrário das disciplinas como a pintura ou a escultura, a dança 
é sempre uma arte para o momento presente. Se distancia do objeto 
e, com isso, evita ser fixada ou acelerada. Foge da possibilidade do 
museu. É uma "arte mágica do voar", por tanto não deixa "rastro ou 
linha que sinalize seu caminho para ser repetido" (José Bergamín).
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Por dez mil anos, as bebidas alcoólicas constituíram outro ele-
mento indispensável nas festas e rituais. As razões são múltiplas. 
Enaltecem o espírito e, no geral, funcionam como um relaxante. Re-
forçam a convivência e a coesão social. O mais importante: introdu-
zem um estado de consciência enraizado no desapego e na absorção. 
(Jean-Luc Nancy disse: "Beber significa absorver, tornar-se espon-
ja") O bêbado, segundo o filósofo taoísta Chuang-tzu, está próximo 
do homem perfeito, esse que "habita ali onde o tempo ainda não 
começou a sua existência" e «mora na raiz do infinito". A sua ex-
plicação: "Quando alguém que está bêbado cai de um carro em mo-
vimento, talvez possa se arranhar ou ter contusões, porém é pouco 
provável que as feridas sejam graves ou que chegue a morrer. Seus 
ossos e órgãos são iguais que o de qualquer outra pessoas, porém o 
estrago que um bêbado produz ao cair é, por muito, consideravel-
mente menor. Isso se deve a que, nesse momento, seu espírito (shên) 
está unido. Ele não têm consciência de estar em cima de um carro, 
não possui o menor medo ou temor. Seu peito, em vez de se encon-
trar oprimido, está livre de preocupações sobre a vida e a morte. 
Assim, ao encontrar-se com imprevistos e acidentes, o bêbado não se 
assusta, nem está tenso, permanece flexível e imutável, e assim está 
livre de danos."

A obra mais conhecido de John Cage é 4’33’’: uma composição de 
três movimentos cuja única instrução é que ele ou os músicos que a 
interpretem não toquem seus instrumentos durante quatro minutos 
e trinta e três segundos. Ainda que o impacto e a criatividade dessa 
obra são inegáveis, pessoalmente prefiro duas criações de Cage menos 
conhecidas: Organ2/ASLSP (As Slow As Posible) e 0’00’’. 

O título, prestado de uma frase críptica ("Soft morning city! Lsp!") 
de Finnegans Wake de James Joyce, é explicito: Organ2/ASLSP (As 
Slow As Posible) é uma obra cuja característica essencial é que deve 
ser interpretada o mais lento possível. A duração e o tempo não estão 
absolutamente determinados. Que tão lento é o mais lento? O que 
quer dizer o mais lento possível? Não existe nenhuma restrição. 

A princípios desse milênio, algum atrevido ousou em seguir as 
instruções de Cage e idealizou uma prolongada interpretação de Or-
gan2/ASLSP. Na Igreja de St. Burchardi em Halberstadt (Alemanha) 
esta peça está tocando a tal velocidade que irá tomar seiscentos e 
trinta e nove anos para ser completada. Um órgão automático para a 
ocasião foi projetado, no qual, nesse preciso momento, está tocando 
o acorde d#’ –a#’ –e’’. Em setembro de 2020, tocará o próximo acorde. 
Em 2064 chegará ao seu fim e se tornará a execução musical mais lon-
ga da história. A partitura teria uns onze mil quilômetros de extensão. 
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Por mais que sejamos surpreendidos pela performance, não po-
demos cair no engano. Ainda não apareceu quem entenda Organ2/
ASLSP na sua justa dimensão. Se o fizesse, a primeira nota teria que 
ser tocada eternamente. Nesse caso, eternidade não quer dizer "para 
sempre", senão que o tempo para de correr. Tocar apenas uma nota 
seria entrar em um tempo fixo: um instante.

0’00’’ (cujo subtítulo é 4’33’’ No. 2) é um "solo para ser executado 
de qualquer forma por qualquer um". A primeira partitura que Cage 
realizou consiste em uma frase: "Em uma situação com um máximo 
de amplificação (sem feedback), interprete uma ação disciplinada." 
Pouco depois agregaria alguns detalhes: pode haver interrupções, a 
ação não pode ser repetida em diferentes momentos, a ação não pode 
ser tocar música.

A duração dessa peça também é indeterminada. Não se sabe nem 
quando começa nem quando termina. No fim das contas, o que mos-
tra é que todas as nossas ações geram música e que, portanto, existe 
um som contínuo e permanente. Em contraste com a famosa 4’33’’, 
que continuava limitada por uma duração particular, 0’00’’ abandona 
completamente os limites temporais. A música deixa de ser um objeto 
temporal (com um começo, um meio e um final) e torna-se um proces-
so no qual as medições temporais perdem o sentido.

Organ2/ASLSP e 0’00’’ estabelecem uma temporalidade particular 
de Cage chamava de "tempo zero". Em que consiste? Segundo Cage, 
que adotou a conceito do compositor Christian Wolff: "Existe tempo 
zero quando não notamos a passagem do tempo, quando não o medi-
mos." Ambas peças são um simples fluir que anula o tempo do relógio, 
baseado na medição de horas e minutos. Enquanto estão em funcio-
namento, o tempo cronológico e linear esta suspenso. 

Organ2/ASLSP e 0’00’’ me impulsaram a observar o que me rodea-
va e assumia que conhecia. Comecei a por atenção aos sons que sempre 
estiveram mas nunca os escutava. Descobri o silêncio como entendia 
Cage: não como uma total ausência de sons, mas como o retorno do 
ruído que historicamente foi deixado de lado. Aprendi que estar em si-
lêncio é entregar-se ao que nos chega sem esquemas pré-estabelecidos, 
sem querer decifrá-los: deixar que os sons sejam, abrir-nos a eles. 

Rir implica em um esquecimento total. Quando rimos com ener-
gia, esquecemos inclusive de respirar —ação básica para seguir com 
vida—. A gargalhada é um riso prolongado que nos introduz a uma 
espécie de não-estar-vivo em que os segundos deixam de transcorrer. 
Sua explosão interrompe o curso do tempo e nos permite escapar de 
seu domínio. Gargalhar nos leva a suspender qualquer ocupação para 
entregar-nos por completo, cada um da sua forma, ao imediato. 
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Henri Cartier-Bresson acreditava que a função do fotógrafo con-
sistia em saber reconhecer o momento decisivo, essa fração de segun-
do na qual deve-se disparar a fotografia para capturar a essência de 
uma situação. Para ele, a câmera era "uma extensão de seu olho", que 
o ajudava a "capturar a vida –a preservar a vida no ato de viver". Ele 
dizia que "de todos os meios de expressão, a fotografia é o único que 
fixa para sempre o instante preciso e transitório.".

As fotografias de Gabriel Orozco surgem de uma visão antagônica a 
de Cartier-Bresson. Não funcionam como documentação. Tampouco são 
uma relíquia. Muito menos pretendem fixar a vida ou capturar a essência 
de um momento. Em outros termos, não são o simulacro imóvel de um 
instante. O próprio Gabriel Orozco explicou: "A fotografia mata, disseca. 
Aparenta poesia, é quase cinema, quase pintura. É medicina. Soro. A pior 
das ilusões, legitimada por nossa cegueira e nossa ânsia possessiva. A 
fotografia não é uma arte. Caminhar e saber ver o que acontece é uma 
arte. Nós vemos o que está acontecendo, não as fotos. [...] Caminhar e 
observar: a fotografia é apenas o registro dessa arte, a arte da presença. 
Caminhar, ver e apresentar. Isso nos é apresentado e nós o podemos ver. 
Isso é uma arte. A foto o registro (sempre mal). A arte de estar ai e perce-
ber o que acontece. A arte de descobrir. A arte de esperar que as coisas se 
revelem. De esperar que o tempo se interrompa."

Ao observar as fotografias de Gabriel Orozco não devemos esperar 
uma epifania ou um encontro sublime. A relação que se estabelece com 
ela não é de caráter religioso. O objeto em si é secundário. Também, de 
fato, o que retratam. O valioso é que ensinam a ver de forma particular. 
Desencadeiam um olhar baseado, mais que no acelerado desejo consu-
mista de possessão, no contato íntimo com o cotidiano e o acaso. Um 
olhar que presta atenção ao aparentemente banal e, a partir dele, abre 
passagem para a arte da presença —do estar aqui e em nenhum outro 
lugar—. Em poucas palavras: nos ensinam a olhar contemplativamente, 
a encontrar os instantes que estão diante dos nossos olhos. 

Relembro e descubro que o instante existe desde antes da sua 
conceptualização, que a prática antecede a teoria. E ainda mais im-
portante: descubro que o instante surgiu no cotidiano, uma e outra 
vez, superando a desesperança. Sou consciente que, diante da mag-
nitude da barbárie, seu impacto é insignificante. Mas ao menos serve 
para reafirmar que inclusive nos país da desigualdade e despossessão, 
dos desaparecidos e dos feminicídios, da corrupção e da injustiça, 
existe espaço para a resistência, para a construção de uma vida radi-
calmente diferente.
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EPÍLOGO
 

Este mundo não correria tão depressa se não 
fosse constantemente perseguido pela 

proximidade do seu colapso.

 COMITÊ INVISÍVEL

Para dizer a verdade, o menos importante é que prática se decida exe-
cutar. Por si mesmas as práticas não significam nada. O primordial é 
fazer surgir uma temporalidade que desloque a aceleração: conseguir 
experimentar o instante, esse momento de pura presença em que os 
minutos deixam de transcorrer, em que a velocidade é algo impossível. 

O instante entendido como uma temporalidade radical, como 
uma experiência temporal que resiste de forma eficaz à aceleração, 
não é um fim nem uma solução, é uma estação: um enquanto isso. É o 
que temos por agora, mas não assumamos que é tudo o que teremos. 

O alcance subversivo do instante é limitado assim como a trans-
formação que estabelece é passageira. Não altera o sistema do qual 
emana a lógica da aceleração, apenas escape dele por um momento. 
Porém, nessa escapada, que bem poderia ser vista como uma fissura, 
abre-se a possibilidade de algo mais: se vislumbra a possibilidade de 
outro tempo.

Essa é uma celebração do instante, não pelo que é, senão por 
aquilo em que se pode converter, pela sua potencialidade. 
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A aparição do instante deve ser vista como uma dobradiça, não 
como uma ruptura. Ou, melhor, como um portal entre o nosso tempo 
e o que está por vir.  
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NOTAS

Todas as citações são traduções minhas, com exceção das indicadas. 

0

P. 15. A importância do fenômeno da aceleração foi percebida por 
muitos autores. Entre os trabalhos sobre o tema, vale a pena citar: 
Mark. C. Taylor (2014); Judy Wajcman (2015); Nicole Aubert (2003); 
Gilles Lipovetsky (2004); Paul Gibbs, Oili-Helena Ylijoki, Carolina 
Guzmán-Valenzuela y Ronald Barnett (2015).
Menção aparte merece Paul Virilio, quem pode ser considerado o clás-
sico do tema e inclusive propôs fundar una dromología (uma ciência 
da velocidade). Acredito que, entre suas obras, destacam Paul Virilio 
(1994; 1996; 2000). Ver também: Steve Redhead (2004). Cabe destacar 
o recente trabalho de Harmut Rosa (2010; 2013); Harmut Rosa y Wi-
lliam E. Scheuerman (2009).
P. 15. Sobre a ideia de "metarrelato", ver Jean François Lyotard (1988; 
1993). 
P. 16. Sobre esse sistema classificatório, ver Hartmut Rosa (2010; 
2013).
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1

P. 20. Karl Marx (2006b: 140-141).
P. 20. Sobre a fórmula geral do capital e o tempo de circulação do ca-
pital, ver Karl Marx (2006b) e David Harvey (2013). 
P. 20. Jacques Derrida (1995).
P. 20. Karl Marx (2006b). 
P. 21. Reinhart Koselleck (2003).
P. 22. Sobre a história dos desenvolvimentos tecnológicos, ver Ian Mc-
neil (1990).
P. 23. David Harvey (1990).
P. 24. Para consultar os textos de Marinetti, inclusos seus manifestos, 
ver F. T. Marinetti (2006).
P. 25. Sobre o taylorismo: Frederic W. Taylor (1919); e Benjamin Co-
riat (1993).
P. 25. Sobre as inovações conquistadas por Henry Ford, ver Judy Wa-
jcman (2015: 53).
P. 26. Sobre o sistema Just in time, ver Jean-Pierre Durand (2011). 
P. 26. Sobre o caso de Zara, ver Alexandra Jacobs (2012); e Seth Ste-
venson (2012).
P. 26. Jean Baudrillard (2008).
P. 27. John Kenneth Galbraith (2004). Defende algo similar em Jean 
Baudrillard (2008).
P. 28. Jean Baudrillard (2008). 
P. 28. Franco Berardi (2014: 33; 113).
Pp. 28-29. Para entender a dimensão da automatização do mundo 
financeiro (e o impacto na aceleração dos processos básicos), ver 
Nathaniel Popper (2016).
Pp. 28-30. Sobre o high-frequency trading, ver Michael Lewis (2014); 
e Charles Duhigg (2009).
P. 30. Sobre o conceito de "economia-global", ver Immanuel Wallers-
tein (1984; 1999; 2004).

2

P. 33. Outro bom exemplo da arquitetura própria do século XX são os 
spomeniks da antiga Yugoslavia. As fotografias de Jan Kempenaers 
(2010) são o melhor retrato existente desses blocos de concreto pen-
sadas para perdurar. 
P. 34. Acerca das shit-storms, ver Byung-Chul Han (2016: 20). 
P. 35. Byung-Chul Han (2016).
P. 36. Michael Ignatieff (2014: 72).
P. 36. House of Cards, temporada 4, episódio 3, capítulo 42.
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P. 35. O melhor estudo de teoria social sobre o escândalo que conheço 
é John B. Thompson (2000).
P. 37. Sobre os meios digitais e quantidades de notas que produzem ao 
dia: Josh Sternberg (2013).
P. 37 Sobre a quantidade de informação armazenada em internet, ver 
Richard Wray (2009).
P. 37. O cálculo sobre a quantidade de informação da Biblioteca do 
Congresso é de Peter Lyman y Hal Varian (2000).
P. 37. Betsy Sparrow, Jenny Liu e Daniel M. Wegner (2011: 776).
P. 38. A ideia de uma memória externa ou trans-ativa foi desenvolvida 
por Daniel M. Wegner (1986: 185-208). Ver Wegner, Raymond y Erber 
(1991: 923-929).
P. 39. O argumento sobre como a velocidade das comunicações foi 
um fator para o início da Primeira Guerra Mundial pode ser visto, 
seguindo uma sugestão de Rubén Gallo, de Stephen Kern (2003). Kurt 
Riezler aparece citado nesse mesmo livro em pp. 276-277. 
P. 40. Sobre a aceleração e seu impacto nos processos democráticos, 
ver William E. Scheuerman (2004).
P. 40. Carl Schmitt citado em Scheuerman (2004: 105); “Law making 
procedures become faster and more circumscribed, the path towards 
the achievement of legal regulation shorter, and the share of jurispru-
dence smaller”.
P. 41. A citação de Giorgio Agambem (2003: 13).
P. 41. Paul Virilio (2012: 92). 

3

P.  44. Sobre a ideia de heterotopia, ver Michel Foucault (1967; 46-49; 2013).
P. 45. Jonathan Crary (2014: 14). 
P. 46. Sobre a síndrome da fatiga crônica, é útil Niloofar Afari y Dedra 
Buchwald (2003).
P. 46. Roberto Calasso (2008: 55).
Pp. 46-47. Massimo Recalti (2016)., Não é mais como antes. Elogio do 
perdão na vida amorosa, tradução de Joana Angélica D’ Avila Melo, Zahar. 
P. 49. Roberto Saviano, Federico Carotti, Joana Angélica d’Avila Melo, 
Marcello Lino, Maurício Santana Dias (2013: 35). 
Pp. 49-50. Sobre a nova relação com o tempo, ver François Hartog (2014).
P. 50. Franco Berardi (2007: 159).

4

P. 53. A citação de Michael Hardt vem do documentário Examined 
Life (2008), depois compilado como livro (2009). 
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P. 54. Sobre a classe capitalista transnacional, ver W. Robinson y J. 
Harris (2000).
Pp. 53-54. Sobre o fim das revoluções foi escrito bastante. Ver R. Snyder 
(1999: 5-28); J. Goodwin (2003); J. Goodwin e A. Green (1999: 241-251).
P. 54. Comitê Invisível (2016: 67).
P. 55. A frase de Žižek aparece citada em Diana Li (2012). Uma variante 
dessa ideia, por Žižek também: “In mid-April 2011, the Chinese govern-
ment prohibited on TV, films, and novels all stories that contain alterna-
te reality or time travel. This is a good sign for China. These people still 
dream about alternatives, so you have to prohibit this dreaming. Here, we 
don’t need a prohibition because the ruling system has even oppressed our 
capacity to dream. Look at the movies that we see all the time. It’s easy to 
imagine the end of the world. An asteroid destroying all life and so on. But 
you cannot imagine the end of capitalismo” (2013).
P. 55. O polêmico argumento do "fim da história" primeiro apareceu 
esboçado em 1989 em um artículo de Francis Fukuyama titulado "The 
End of History?" na revista The National Interest. O autor logo desen-
volveria seu argumento no libro O fim da história e o último homem 
(1992).
P. 55. Byung-Chul Han (2015).
P. 56. Comitê Invisível (2016: 116-117).
P. 56. Karl Marx (2013: 274). 
P. 57. A versão do poema de Matsuo Bashō é de Octavio Paz (2014: 147).
P. 57. Sun Tzu (2006: 20).
P. 58. Gabriel Orozco (2014: 50).
P. 58. Albert Camus (2011: 17).
P. 58. Herman Melville (2005). 
P. 58. Sobre a desobediência civil, o livro clássico é Henry David Tho-
reau (1997).
P. 59. A citação de Diógenes provém de Dion Crisóstomo (2002: 63).
P. 59. Sobre o "wu wei", foram úteis: Edward G. Slingerland (2003); 
Siroj Sorajjakool (2014).
P. 59. A citação de Huainanzi provém de Tan Cheng Yang (2003: 30).
P 60. As citações de Tao Te Ching correspondem respectivamente as 
secciones 80 [XXXVI, XLVIII] y 43 [LXXVIII]. Lao Tse, Tao Te Ching, 
O Livro do Caminho e da Virtude, Tradução do Mestre Wu Jyn Cherng.
P. 60. Aristóteles (1998). 

5

Pp. 63-64. Giorgio Agamben (2008: 111). No mesmo sentido, David 
Couzens Hoy aponta: "Temporality is a basic feature of interpretations 
of the world. An interpretation of the world will always have a temporal  
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dimension, and if that temporality is changed, the interpretation will 
change as well". David Couzens Hoy (2009: 93).
P. 64. Vivian Abenshushan (2013: 66). Esse, é importante dizer, é um 
dos livros de teoria política mais importantes publicados nas últimas 
décadas no México.
P. 65. O livro de referência para Slow movement é Carl Honoré (2006). 
Sobre o movimento de Slow food, consultem os livros de Carlo Petrini 
(2003; 2015). Sobre The World Institute of Slowness, ver seu site ofi-
cial <http://www.theworldinstituteofslowness.com/>.
P. 65. Papa Francisco I, Carta Encíclica Laudatio Si: sobre o cuidado 
da casa comum. Em especial, vejam as pp. 155, 18-20 e 146 (de onde 
vem a citação). A encíclica pode ser consultada online. 
P. 65. Carl Honoré 2005 “In Praise os Slowness” en TED Talk, julho. 
Pode ser visto com legendas em português como Elogio da Lentidão. 
P. 65. A notícia sobre Project Alabama vem de: Penelope Green (2008).
P. 65. Ver Carl Honoré (2006). 
P. 66. Dicionário Michaelis 
P. 66. Sobre o Aleph, ver Jorge Luis Borges (2008). 
P. 66. A canção de Drake a que se refere é “The Motto” (2011).
P. 67. A página web de Rich Kids of Instagram é <http://richkidsofins-
tagram.tumblr.com/> e sua conta de Instagram @richkidsofinstagram.
P. 67. Sobre o YOLOing no mundo financeiro: Sally French (2016).
A frase completa diz assim: Carpe diem, quam minimum credula pos-
tero. Sua tradução é: “Aproveite o dia, não confie no amanhã”. Ao 
parecer, sua origem está nas Odas de Horacio (I, 11).
P. 67. A citação de Chāndogya Upanisad aparece em Octavio Paz (1956).
P. 68. Daisetz Teitaro Suzuki (1961). 
P. 68. Gabriel Orozco (2014: 211).
P. 68. Slavoj Žižek (2017).
P. 68. Alain Badiou citado em Razmig Keucheyan (2014: 243).
P. 68. O exemplo de "point vélique" é citado em Richard Kearney (2014: 
39-44). Esse, a sua vez, pegou a referência de Jean Lescure (1963), o 
qual havia pegado de Pierre Quillet (1964: 9-10). Na verdade, pouco 
importa de onde venha.
Pp. 68-69. Marcel Duchamp (1989: 20-39).
P. 69. Daisetz Teitaro Suzuki (1970: 58).
P. 69. Gaston Bachelard (2010: 49).
P. 70. Francis Bacon citado por Gaston Bachelard (2010: 39).

6

P. 73. Octavio Paz (1956).
P. 74. Gabriel Orozco (2014: 371).
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P. 74. Adolfo Sánchez Vázquez (2007). Sobre o pensamento de Adolfo 
Sánchez Vázquez, em particular sobre sua ideia da práxis, ver María 
Rosa Palazón Mayoral (2007: 329-333).
P. 74. No há dúvida que a sínteses mais famosa sobre o que é a práxis 
está nas Tesis sobre Feuerbach de Karl Marx: “Os filósofos não fize-
ram mais que interpretar o mundo de forma diferente; trata-se po-
rém de modificá-lo” (tesis 11). Por outro lado, está Antonio Gramsci, 
quem imaginava uma filosofia da práxis, enraizada na “igualdade ou 
equação entre ‘filosofia e política’, entre pensamento e ação” (1999: 
140). Sobre o conceito “filosofia da práxis” na obra de Antonio Gram-
sci é ilustrativo no texto de Wolfgang Fritz Haug (2000: 1-19).
P. 74. Antonio Labriola (1973: 702), citado em Wolfgang Fritz Haug 
(2000: 6).
P. 74. E. M. Cioran dizia: “La filosofía hindú persigue la liberación; 
la griega, a excepción de Pirrón, Epicuro y algunos inclasificables, es 
decepcionante: no busca más que la... verdade”. Com absoluta solida-
ridade, a Filosofia prática do instante se assume do lado dos inclassi-
ficáveis (2008: 13).
P. 75. Michel Onfray (2002: 71).
P. 75. André Breton (2015: 121).
P. 75. Para uma distinção entre “estratégias” e “táticas”, ver Michel de 
Certeau (2008). 
P. 75. Guy Debord e Alice Becker-Ho (2006), citado em Daniel Bensaïd 
(de 2016).
P. 75. Sobre deixar-se ir, ver Shizuteru Ueda (2004: 26).
P. 76. Julia Kristeva (2009: 15).
P. 76. Uma boa aproximação ao fenômeno do black bloc no México: 
Carlos Illades (2014).
P. 77. Furio Jesi (2014: 63; 77; 166; 72). 
P. 78. Octavio Paz (1956: 30; 138; 189).
P. 78. Gaston Bachelard (2010: 96; 94).
P. 79. Para uma análise sobre a temporalidade do dadaísmo, ver: Ma-
ria Stavrinaki (2016: 8-9). Esse livro expõe um argumento bastante in-
teressante: Dada constrói um regime de historicidade do presente. Ver 
também Roman Jackobson (1997: 170). Aqui, afirma: “The Dadaists 
are also eclectics, thought theirs is not the museum-bound eclecticism 
of respectful veneration, but a motley café-chantat program (not by 
chance was Dada born in a cabaret in Zurich)”.
P. 79. Mikhaíl Bakhtín (1987: 6).
P. 79. José Bergamín (2012). 
P. 79. David J. Hanson (2013).
P. 80. Jean-Luc Nancy (2014: 34).
P. 80. Chuang-tzu citado em Daisetz Teitaro Suzuki (1961).
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P. 80. Para informação acerca dessa obra, ver “Works Index” na página 
de John Cage, em <http://www.johncage.org/pp/John-Cage-Work-De-
tail.cfm?work_ID=148>. Existe uma versão anterior: ASLSP (As Slow 
As Possible) (composta em 1985). Em <http://www.johncage.org/pp/
John-Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=30>.
P. 80. Ver a página da performance-execução de Organ2/ASLSP em 
<https://web.archive.org/web/20110808065305/http://www.johncage.
halberstadt.de/new/index.php?seite=cdundtoene&l=e>.
P. 81. Sobre 0’00” (4’33” No. 2), ver <http://www.johncage.org/pp/John-
Cage-Work-Detail.cfm?work_ID=18>; David Revill (2014: 194-195).
P. 81. Sobre como a música deixa de ser um objeto temporal: John 
Cage (1962).
P. 81. A citação vem de John Cage (2012: 259). Acerca do tempo “tem-
po zero”, também ver Carmen Pardo (2014: 60).
P. 81. O silêncio, segundo Cage, é sempre “um silêncio cheio de ruí-
dos”. John Cage (2012: 260).
P. 82. Henri Cartier-Bresson (1999: 27; 22).
P. 82. Gabriel Orozco (2014: 49).
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